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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Χατζιήκου Άντρια 

Σχέση μεταξύ κοινωνικών δικτύων χρηστών ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών 

και παραμέτρων μετάδοσης του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (ΗΙV). 

(Υπό την επίβλεψη του Γεώργιου Νικολόπουλου) 

 

Εισαγωγή: Tην περίοδο 2011-2013, η Αθήνα βίωσε μία μεγάλη επιδημική έκρηξη 

του HIV στους ενδοφλέβιους χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών (people who inject drugs 

- PWID). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων των 

PWID στην εξάπλωση του ιού. 

Σκοπός: Η μελέτη παραμέτρων του κοινωνικομετρικού δικτύου των PWID στο 

Πρόγραμμα Μείωσης της Μετάδοσης του HIV (Transmission Reduction Intervention 

Project – TRIP, 2013-2015) και η διερεύνηση της σχέσης αυτών των παραμέτρων 

με νόρμες ενέσιμης χρήσης, συμπεριφορές των συμμετεχόντων και με τον 

επιπολασμό του HIV.  

Μεθοδολογία: Το TRIP, βασιζόμενο στη θεωρία των κοινωνικών δικτύων, στόχευε 

στον εντοπισμό ατόμων με πρόσφατη HIV λοίμωξη, τα οποία είναι συνήθως 

εξαιρετικά μολυσματικά. Το TRIP περιλάμβανε διείσδυση σε δίκτυα κινδύνου HIV 

θετικών PWID και εξέταση για HIV λοίμωξη (πρόσφατη και παλαιά). Τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου και πραγματοποιήθηκε ανάλυση κοινωνικών 

δικτύων και κλασική στατιστική ανάλυση. 

Αποτελέσματα: Στo TRIP συμμετείχαν 356 άτομα, κυρίως PWID (320). Το 

κοινωνικομετρικό δίκτυο του TRIP περιλάμβανε μία μεγάλη συνιστώσα (N=241, 

67.8%), μικρότερες συνιστώσες με 2-10 άτομα (Ν=36, 10.1%) και άτομα 

απομονωμένα χωρίς συνδέσεις (Ν=79, 22.2%). Ο επιπολασμός του ΗΙV ήταν 

υψηλότερος στη μεγάλη συνιστώσα (52.7%), στον 2-πυρήνα (58.1%) και στον 3-

πυρήνα (66%) της και στις 3-κλίκες (56.3% για τον 2-πυρήνα, 65.3% για τον 3-

πυρήνα) και 4-κλίκες (69.4% για τον 2-πυρήνα και τον 3-πυρήνα) των πυρήνων. 

Εντός των δομών αυτών καταγράφηκαν επικίνδυνες συμπεριφορές και νόρμες που 

τις ευνοούσαν. Ωστόσο, μέσα στις δομές αυτές παρατηρήθηκαν και ασφαλείς 
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νόρμες, ιδιαίτερα στους χώρους χρήσης. Ορισμένες νόρμες βρέθηκαν να 

σχετίζονται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με συμπεριφορές. Για παράδειγμα, η 

ενθάρρυνση κοινής χρήσης σύριγγας σχετιζόταν με διπλασιασμό της αναφερόμενης 

πιθανότητας χρήσης της (adjusted Odds Ratio: 2.105, 95% Διάστημα 

Εμπιστοσύνης: 1.243-3.564). 

Συμπεράσματα: Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων αναδεικνύει συσχετίσεις 

παραμέτρων του κοινωνικομετρικού δικτύου με τη μετάδοση του HIV και μπορεί να 

τροφοδοτήσει και να συμβάλει στον σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης. 

 

Λέξεις κλειδιά: HIV, χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, κοινωνικά δίκτυα, νόρμες. 
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ABSTRACT 

Social networks of people who inject drugs (PWID) and transmission 

of human immunodeficiency virus (HIV) 

 

Background: During 2011-2013, Athens experienced an epidemic of HIV among 

people who inject drugs (PWID). The role of social networks in HIV spread is of 

particular interest. 

Aim: Το study the parameters of the sociometric network of PWID in the ΗIV 

Transmission Reduction Intervention Project (TRIP, 2013-2015) and to investigate 

the relationship of these parameters with drug injection-related norms, behaviors, 

and HIV prevalence. 

Methods: TRIP was a network-based intervention aiming to identify recent HIV 

infections. The intervention included the identification of risk contacts of HIV positive 

PWID and HIV testing (for recent and long term infection) of these contacts. Data 

was collected from a structured questionnaire. Social network and statistical 

analyses were performed. 

Results: TRIP participants consisted of 356 people, mainly PWID (320). The TRIP 

sociometric network included a large component (N=241, 67.8%), smaller 

components with 2-10 individuals (N=36, 10.1%) and isolates (N=79, 22.2%). HIV 

prevalence was significantly higher in the large component (52.7%), the 2-core 

(58.1%) and 3-core (66%) of the large component and in the 3-cliques (56.3% for 2-

core, 65.3% for 3-core) and 4-cliques (69.4% for 2-core and 3-core) of the cores. 

Within these structures risky behaviors and norms that favored them were observed. 

However, safe norms were also found among these structures, especially at drug-

using venues. Some norms were significantly associated with drug injecting 

behaviors. For instance, TRIP participants who recalled that they were encouraged 

by their regular drug partners to use an unclean syringe were almost twice as likely 

to report that they share syringes as those who did not recall such an 

encouragement (adjusted Odds Ratio: 2.105, 95% Confidence Interval: 1.243-

3.564). 
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Conclusions: Social networks analysis shows associations between  

parameters of sociometric networks with HIV transmission and can be used in 

planning and implementing prevention programs. 

 

Keywords: HIV, people who inject drugs, social networks, norms. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Η παρούσα διδακτορική διατριβή με τίτλο «Σχέση μεταξύ κοινωνικών δικτύων 

χρηστών ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών και παραμέτρων μετάδοσης του ιού 

του ΗΙV» είχε ως κύριο στόχο τη μελέτη του κοινωνικομετρικού δικτύου των 

συμμετεχόντων PWID στο πρόγραμμα ΤRIP και τη διερεύνηση της δομής του 

δικτύου με παράγοντες που επηρεάζουν τη μετάδοση του HIV. 

 Στο πρώτο μέρος γίνεται εισαγωγή στον HIV, αναδρομή στην επιδημιολογία 

του παγκόσμια και στην Ελλάδα και μία ανασκόπηση των υφιστάμενων 

παρεμβάσεων πρόληψης του ιού. Στο δεύτερο μέρος παρατίθεται η μεθοδολογία, 

δηλαδή ο ερευνητικός σχεδιασμός, το υλικό που χρησιμοποιήθηκε, η μέθοδος 

συλλογής των δεδομένων, ο τρόπος στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης του 

κοινωνικού δικτύου, καθώς και δεοντολογικά ζητήματα. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, η συζήτηση, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις 

που μπορούν να γίνουν με βάση τα ευρήματα της διατριβής. 
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Συντομογραφίες στα αγγλικά 

Ab Antibody (Αντισώματα) 

AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome (Σύνδρομο της Επίκτητης 

Ανοσοανεπάρκειας) 

aOR Adjusted OR (προσαρμοσμένος OR) 

ΒΑLT Bronchus-associated lymphoid tissue (Βλεννογόνοι του γαστρεντερικού 

του αναπνευστικού) 

bDNA Branched DNA (Μέθοδος ενισχυμένου σήματος διακλαδιζόμενου DNA) 

CA/p24 Capsid protein p24 (πρωτεΐνη του καψιδίου p24) 

CD4 Cluster Differentiation (Σύμπλεγμα διαφοροποίησης 4 των Τ 

λεμφοκυττάρων 

CD8 or CTL Cluster Differentiation 8 or Cytotoxic T Lymphocytes (Λεμφοκύτταρα του 

Συμπλέγματος Διαφοροποίησης 8) 

CDC Centers for Disease Control (Κέντρο Ελέγχου Νoσημάτων) 

CCR5 or  

R5-HIV 

C-C chemokine receptor type 5 (Συνυποδοχέας κυτταροκινών) 

Cis Confidents Intervals (Διαστήματα Εμπιστοσύνης-ΔΕ) 

CRFs Circulating Recombinant Forms (Κυκλοφορούσες ανασυνδιασμένες 

μορφές) 

CXCR4 or  

R4-HIV 

C-X-C chemokine receptor type 4 (Συνυποδοχέας κυτταροκινών) 

DC-SIGN Dendritic Cells-specific intercellular adhesion molecule-3-grabbing 

Nonintegrin 

DNA Deoxyribonucleic Acid (Δεοξυριβονουκλεϊκού οξύ) 

EΙΑ Enzyme Immunosorbent Assay (Ανοσοενζυμική μέθοδος) 



28 
 

ELISA Εnzyme-linked immunosorbentassay (Ενζυμικές ανοσοπροσροφητικές 

μέθοδοι) 

EMCDDA European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction (Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία) 

FIs Fusion Inhibitors (Αναστολείς σύντηξης) 

GalCer Galactosylceramide (Μόριο γαλακτοζυλκεραμίδιο) 

GALT Gut associated lymphoid tissue (επιφάνεια του βλεννογόνου του λεμφικού 

ιστού) 

Env gp Envelope glycoprotein (Γλυκοπρωτεΐνη του φακέλου) 

gp120 Γλυκοπρωτεΐνη επιφανείας 

gp41 Διαμεμβρανική γλυκοπρωτείνη  

HAART Highly Active Antiretroviral Therapy (Υψηλής δραστικότητας αντιρετροϊκή 

θεραπεία) 

ΗCDCP/ΗΝPHO Hellenic Center for Diseases Control and Prevention/now renamed to: 

Hellenic National Public Health Organization (Κέντρου Ελέγχου και 

Πρόληψης Νοσημάτων/τώρα: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας -

ΚΕΕΛΠΝΟ/ΕΟΔΥ  

ΗΙV Human Immunodeficiency Virus (Ιός της Ανοσοανεπάρκειας του 

Ανθρώπου) 

IFNs Interferons (Ιντερφερόνες) 

IgG Immunoglobulin G (Αντισώματα τάξης G) 

IgΜ Immunoglobulin Μ (Αντισώματα τάξης Μ) 

ΙΝ Integrase (Ιντεγκράση) 

INIs Integrase Inhibitors (Αναστολείς της ΙΝ) 

IP Intermediate Progressors (Ενδιάμεσου βαθμού εξελισσόμενη λοίμωξη) 
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ΙRR Incident rate ratio (Λόγος Ρυθμών επίπτωσης) 

KS Kaposi's sarcoma (Σάρκωμα Kaposi) 

LAg Limiting Antigen Avidity 

LC Langerhans cells (Κύτταρα Langerhans) 

LCS Long-term Control Seeds (XEN με παλαιά HIV λοίμωξη) 

LP Lamina propria (ζώνη χαλαρού συνδετικού ιστού) 

LTNP Long term non progressors (Μακροχρόνια μη εξελισσόμενη λοίμωξη) 

ΜΑ/p17 Matrix protein p17 (πρωτεΐνη μήτρας p17) 

MALT Mucosal Associated Lymphoid Tissue (Λεμφικός ιστός των βλεννογόνων) 

mm3 Cubic millimetre (Κυβικό χιλιοστό του μέτρου) 

mRNA messenger RNA (αγγελιαφόρο RNA) 

MSM Men who have sex with men (Άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με 

άνδρες) 

NASBA Nucleic acid sequence based amplification (Tεχνική άμεσου 

πολλαπλασιασμού του νουκλεϊνικού οξέος-στόχου) 

ΝC/p7 Nucleocapsid protein p7 (Πρωτεΐνη του νουκλεοκαψιδίου p7) 

Nef Negative Factor (Αρνητικός παράγοντας) 

NGOs Non-governmental organization (Μη κυβερνητικές οργανώσεις-ΜΚΟ) 

NIDA National Institute on Drug Abuse (Οργανισμός κατά των ναρκωτικών των 

ΗΠΑ) 

Nm Nanometre (Nανόμετρα) 

NRTIs Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (Νουκλεοσιδικά ανάλογα) 

NSP Needle/Syringe programs (Προγράμματα διανομής συριγγών/βελονών) 

NtRTIs Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors (Νουκλεοτιδικά ανάλογα) 
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nNRTIs non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (Μη-νουκλεοσίδικα 

ανάλογα) 

ΟDn Optical Density (Οπτική πυκνότητα) 

ΟR Odds ratio (Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων) 

OST Opioid Substitution Therapy (Κέντρα θεραπείας υποκατάστασης με 

οπιοειδή) 

P5I- CCR5 P5I- CCR5 Inhibitor (Αναστολείς του υποδοχέα CCR5) 

PCP Pneumonocystis Pneumonia 

PCR Polymerase chain reaction (Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης) 

PEP post-exposure prophylaxis 

PIC Preintegration complex (Σύμπλοκο προ-ενσωμάτωσης) 

PIs Protease Inhibitors (Αναστολείς της PR) 

PP Peyer's patches (Παϋέριες πλάκες) 

PR Protease (Πρωτεάση) 

Pr55Gag Precursor protein Gag(πρόδρομη πολυπρωτεΐνη Gag) 

Pr160GagPol Precursor protein Gag-Pol (πρόδρομη πολυπρωτεΐνη Gag-Pol) 

PrEP Pre-exposure prophylaxis 

PWID People who Inject Drugs (Xρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών-XEN) 

RCT Randomized controlled trial (Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή) 

Rev Regulator of Viral Protein Expression 

RNA Ribonucieic Acid (Ριβονουκλεϊκό οξύ) 

RP Rapid Progressors (Ταχέως εξελισσόμενη λοίμωξη) 

RR Relative risk (Σχετικός Κίνδυνος) 

RRE Rev-responsive element (στοιχείο απόκρισης της Rev) 

RS Recent Seeds (XEN με πρόσφατη ΗIV λοίμωξη) 
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RT Reverse Transcriptase (Αντίστροφη μεταγραφάση) 

RTC Reverse Transcription Complex (Σύμπλοκο της αντίστροφης μεταγραφής) 

RTIs Reverse Transcriptase Inhibitors (Αναστολείς της RT) 

SIV Simian Immunodeficiency Virus (Ιός ανοσοανεπάρκειας των πιθήκων) 

SIVsm Simian Immunodeficiency Virus in sooty mangabeys (Ιός 

ανοσοανεπάρκειας στο γένος των πιθήκων sooty mangabeys) 

SNA Social Network Analysis (Ανάλυση κοινωνικού δικτύου) 

STDs Sexually Transmitted Diseases (Σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων-

ΣΜΝ) 

TAR Trans-Activation Response 

Τat Transcriptional transactivator protein 

ΤRIP Transmission Reduction Intervention Project (Πρόγραμμα παρέμβασης για 

τη μείωση της μετάδοσης του ΗΙV) 

UNAIDS United Nation & AIDS (Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για το AIDS) 

URFs Unique Recombinant Forms (Μοναδικές ανασυνδιασμένες μορφές) 

USA United states of America (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής-ΗΠΑ) 

Vif Viral infectivity factor (Ιικός μολυσματικός παράγοντας) 

Vpr Viral Protein R (Ιική πρωτείνη R) 

Vpu Viral Protein U (Ιική πρωτεΐνη U) 

WB Western Blot (μέθοδος της ανοσολογικής αποτύπωσης κατά Western Blot) 

WHO (World Health Organization (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας-ΠΟΥ)  
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Συντομογραφίες στα ελληνικά 

ΕΚΤΕΠΝ Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά 

ΕΠΙΨΥ Ερευνητικό πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής 

ΚΕΘΕΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 

ΜΜΕ Μέσα μαζικής ενημέρωσης 

ΟΚΑΝΑ Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών 

ΨΝΑ Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 
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1 HIV Λοίμωξη 

1.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

1.1.1 Εισαγωγή 

Ένα από τα σημαντικότερα κατορθώματα της επιστημονικής κοινότητας, είναι η 

ανακάλυψη του ιού της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (human 

immunodeficiency virus-HIV), ως το αίτιο πρόκλησης του συνδρόμου της επίκτητης 

ανοσοανεπάρκειας (acquired immune deficiency syndrome–AIDS) που μαστίζει την 

ανθρωπότητα εδώ και 30 χρόνια και παραμένει ένα καίριο πρόβλημα δημόσιας 

υγείας. Ο HIV ανήκει στην οικογένεια των ρετροϊών (Retroviridae). Το AIDS αποτελεί 

το τελικό στάδιο της λοίμωξης από τον HIV και χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση 

ευκαιριακών λοιμώξεων ή κακοηθειών, χωρίς να υπάρχει άλλη αιτία 

ανοσοκαταστολής (Costin, 2007; Gao, et al., 1999). 

 

1.1.2 Ιστορική αναδρομή 

Το AIDS περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1981 στη Νέα Υόρκη και στην 

Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής-ΗΠΑ (United states of America-

USA), μετά την εμφάνιση αυξημένων κρουσμάτων σαρκώματος Kaposi (Kaposi's 

sarcoma- KS), πνευμονίας (Pneumonocystis Pneumonia- PCP) και κρυπτοκοκκικής 

μηνιγγίτιδας σε άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες (men who have 

sex with men-MSM) (Centers for Disease Control, 1981a, 1981b; Fauci, 2008; 

Gottlieb, et al., 1981; Hymes, et al., 1981). O υπεύθυνος παθογόνος ρετροϊός, ο 

HIV, ταυτοποιήθηκε το 1983 (Barre-Sinoussi, et al., 1983; Gallo & Montagnier, 2003; 

Gallo, Salahuddin & Popovic, 1984; Gallo, Sarin & Gelmann, 1983). Αν και αρχικά 

η λοίμωξη χαρακτηρίστηκε ως το «σύνδρομο των ομοφυλοφίλων» (gay syndrome 

or gay compromise syndrome) (Brennan & Durack, 1981; Oswald, et al., 1982), 

εντούτοις μετά τη διαπίστωση ότι δεν περιοριζόταν μόνο σε αυτή την πληθυσμιακή 

ομάδα (Jaffe, 1983; Shors, 2013), το 1982 εισήχθη ο όρος AIDS (Centers for 

Disease Control, 1982), λαμβάνοντας τα επόμενα χρόνια διαστάσεις παγκόσμιας 

επιδημίας. 

Το κλειδί της κατανόησης της προέλευσης του HIV αποτέλεσε ο εντοπισμός 

ομοιοτήτων με τον ιό ανοσοανεπάρκειας των πιθήκων (simian immunodeficiency 

virus-SIV). Ο SIV, σε αντίθεση με τον HIV, δεν προκαλεί νόσο στους ξενιστές του 

(πίθηκους). Φυλογενετικές αναλύσεις υπέδειξαν ότι οι δύο μέχρι σήμερα 

αναγνωρισμένοι τύποι του HIV (HIV-1 και HIV-2), με ομολογία γονιδιώματος κατά 
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40%, έχουν προέλθει από SIV στελέχη, με προφανή διαφορετική εξελικτική πορεία. 

Συγκεκριμένα, ο HIV-1 προέρχεται από μετάδοση SIV που παρασιτεί σε 

χιμπατζήδες του είδους Pan troglodytes και σε γορίλες στην περιοχή της 

Κεντροδυτικής Αφρικής ενώ ο HIV-2 προέρχεται από μόλυνση με τον SIVsm, ο 

οποίος απαντάται στο γένος πιθήκων sooty mangabey (Cercocebusatys) στη 

Δυτική Αφρική (Gao, et al., 1999, 1992; Rambaut & Posada, 2004; Sharp & Hahn, 

2011). Υπολογίζεται ότι κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα εμφανίστηκε ο 

πρόγονος της κύριας ομάδας (Μ) του HIV-1, σε κατάλληλες συνθήκες και με 

επαρκές γενετικό δυναμικό για μια επιδημία (Korber, et al., 2000; Worobey, et al., 

2008). 

 

1.1.3 Δομή του ιού HIV 

Τα σωματίδια του HIV έχουν σφαιρική διαμόρφωση με διάμετρο 100-120 

νανόμετρα (nanometre-nm) (McGovern & Caselli, 2002; Sierra, Kupfer & Kaiser, 

2005). Παρόλο που είναι περίπου 60 φορές μικρότερα από τα ερυθρά αιμοσφαίρια 

του αίματος, θεωρούνται αρκετά ογκώδη ως ιικά σωματίδια (Fisher, Harvey & 

Champe, 2007). Ο HIV αποτελείται από τον ιικό φάκελο, ο οποίος έχει δομή 

λιπιδικής διπλοστοιβάδας, ενώ στο εσωτερικό του βρίσκεται το στρώμα (matrix), το 

οποίο περιβάλλει το κωνικό καψίδιο και το ένζυμο πρωτεάση (protease-PR). Mε τη 

σειρά του το κωνικό καψίδιο περικλείει το νουκλεοκαψίδιο (ιικός πυρήνας), το οποίο 

περιέχει ριβονουκλεϊκό οξύ (Ribonucieic acid-RNA) και ιικά ένζυμα, όπως η 

αντίστροφη μεταγραφάση (reverse transcriptase-RT) και η ιντεγκράση (integrase-

ΙΝ) (Sierra, Kupfer & Kaiser, 2005; Weiss, 2001). 

Η λιπιδική διπλοστοιβάδα σχηματίζεται από τη σύντηξη ιικής και κυτταρικής 

μεμβράνης του ξενιστή (άνθρωπος). Περιλαμβάνει 72 προεξοχές τις ιικής 

γλυκοπρωτεΐνης (glycoprotein-gp) του φακέλου (Env), η οποία είναι ένα 

ετεροδιμερές αποτελούμενο από τη γλυκοπρωτεΐνη επιφανείας gp120 και τη 

διαμεμβρανική gp41 (Roux & Taylor, 2007; Sierra, Kupfer & Kaiser, 2005; Wyatt, 

Kwong & Desjardins, 1998). Σημειώνεται ότι η gp120 συνιστά τον κύριο στόχο των 

ανθρώπινων αντισωμάτων εναντίον του HIV, καθώς ο ιός με αυτή τη γλυκοπρωτεΐνη 

κυρίως στοχεύει στο σύμπλεγμα διαφοροποίησης 4 (Cluster Differentiation-CD4) 

των Τ-λεμφοκυττάρων. Η εξωτερική επιφάνεια των CD4 T-λεμφοκυττάρων του 

ξενιστή φέρει τους ανθρώπινους υποδοχείς σύνδεσης του ιού: τις πρωτεΐνες CD4 
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και τους συνυποδοχείς κυτταροκινών (C-C chemokine receptor type 5, -CCR5 or 

R5-HIV/ C-X-C chemokine receptor type 4-CXCR4 or R4-HIV) (Clapham & 

McKnight, 2002; Costin, 2007; Kwong, et al., 1998; Sierra, Kupfer & Kaiser, 2005). 

Η θέση δέσμευσης υψηλής συγγένειας της gp120 με τον υποδοχέα CD4 βρίσκεται 

στην περιοχή C3 και C4 της πρωτεΐνης, ενώ η θέση σύνδεσης με τον συνυποδοχέα 

αποκαλύπτεται μετά τη στερεοδιατακτική αλλαγή της gp120, η οποία προκαλείται 

από τη σύνδεση του HIV στο CD4 μόριο και σχηματίζεται από τις περιοχές V1/V2, 

V3 και C4 (Cormier & Dragic, 2002; Rizzuto, Wyatt & Hernández-Ramos, 1998; 

Sierra, Kupfer & Kaiser, 2005). Η πρωτεΐνη gp41 του ετεροδιμερούς συνδέει το 

σύμπλοκο gp120/41 στην κυτταρική μεμβράνη και μέσω των πόρων που σχηματίζει 

σε αυτήν, προωθεί την είσοδο του ιού εντός του κυττάρου (Freed, 2001; Miller, Cloyd 

& Liebmann, 1993; Sierra, Kupfer & Kaiser, 2005). 

Τα σωματίδια του ιού περιέχουν και άλλες βασικές πρωτεΐνες διαφορετικής 

λειτουργικότητας. Σε αυτές περιλαμβάνονται: α) η πρωτεΐνη μήτρας (matrix protein-

ΜΑ) p17 (ΜΑ/p17), η οποία σχηματίζει το κέλυφος του πυρήνα και βρίσκεται σε 

άμεση επαφή με την εσωτερική επιφάνεια της λιπιδικής διπλοστοιβάδας 

προσφέροντας σταθερότητα στα εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία του ιού, β) η 

πρωτεΐνη του καψιδίου (capsid protein-CA) p24 (CA/p24), η οποία σχηματίζει το 

καψίδιο του πυρήνα και διαδραματίζει ρόλο τόσο στην ωρίμανση του ιού όσο και σε 

γεγονότα πριν την είσοδο του ΗΙV στο ανθρώπινο κύτταρο, γ) η πρωτεΐνη του 

νουκλεοκαψιδίου (nucleocapsid protein) p7 (ΝC/p7) που εμπλέκεται στη 

συγκρότηση του καψιδίου και στη σταθεροποίηση του RNA και τέλος δ) η πρωτεΐνη 

p6, η οποία απαιτείται στα τελικά στάδια της δημιουργίας του ιού και ευθύνεται για 

την επιτυχή απελευθέρωση του νεοσχηματιζόμενου ιού από το ανθρώπινο κύτταρο 

(Briggs, Wilk & Welker, 2003; Freed, 1998; Goel, Mazur & Fattah, 2002; Sierra, 

Kupfer & Kaiser, 2005; Wu & Alexandratos, 2004). 

Το γονιδίωμα του HIV-1 αποτελείται από δύο μονόκλωνα RNA μόρια μεγέθους 

9.2 kbp (9.200 ζεύγη βάσεων νουκλεοτιδίων). Μέσα στα μολυσμένα κύτταρα έχει 

μορφή προ-ιικού δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος (Deoxyribonucleic acid-DNA). Τον 

γενετικό κώδικα του ιού αποτελούν συνολικά 9 γονίδια, τα οποία κατηγοριοποιούνται 

σε κύρια (gag, pol, env), ρυθμιστικά (tat, rev) και συνοδευτικά (vpr, vif, nef, vpu στον 

HIV-1 ή vpx στον HIV-2) (Costin, 2007; Sierra, Kupfer & Kaiser, 2005). Στην περιοχή 

των γονιδίων gag-pol κωδικοποιούνται δύο πρόδρομες πολυπρωτεΐνες (precursor 

proteins) Gag (πρόδρομη πολυπρωτεΐνη Gag) και η Gag-Pol, η Gag (Pr55Gag) και η 
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Gag-Pol (Pr160GagPol), οι οποίες, μέσω της επεξεργασίας τους από την ιική RT, 

σχηματίζουν αντίστοιχα τις δομικές (MA/p17, CA/p24, NC/p7, p6) και ενζυμικές 

πρωτεΐνες (RT, PR, IN) του ιού. Από τη γονιδιακή περιοχή env προκύπτει το 

πρόδρομο πολυπεπτίδιο Env (gp160), το οποίο υφίσταται πρωτεολυτική διάσπαση 

από κυτταρικές πρωτεάσες, παράγοντας την επιφανειακή gp120 και τη 

διαμεμβρανική gp41. Τα υπόλοιπα γονίδια (tat, rev, vpr, vif, nef, vpu, vpx) 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες με αντίστοιχα ονόματα, όπως η transcriptional 

transactivator protein-Τat, ο Regulator of Viral Protein Expression-Rev, η ιική 

πρωτεΐνη R (Viral Protein R-Vpr), ο ιικός μολυσματικός παράγοντας (Viral infectivity 

factor-Vif), ο αρνητικός παράγοντας (Negative Factor-Nef), η ιική πρωτεΐνη U (Viral 

Protein U-Vpu) και η Vpx. Κάθε μία από αυτές τις πρωτεΐνες είτε διαδραματίζει 

ξεχωριστό ρόλο ή δρα σε συνεργασία με τις άλλες στον κύκλο ζωής του ιού (Costin, 

2007; Freed, 2001; Sierra, Kupfer & Kaiser, 2005). 

 

1.1.4 Κύκλος ζωής του HIV-1 

Ο κύκλος ζωής του ΗΙV-1 περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα διαδοχικά 

στάδια: α) μόλυνση του ανθρώπινου κυττάρου, β) παραγωγή ιικού DNA και 

ενσωμάτωσή του στο γονιδίωμα του ξενιστή και τέλος γ) έκφραση των γονιδίων του 

ιού και παραγωγή νέων ιικών σωματιδίων. Ο HIV-1 προσβάλλει τα κύτταρα που 

εκφράζουν το μόριο CD4 στην επιφάνεια της μεμβράνης τους, όπως για παράδειγμα 

τα βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα, ενώ δευτερευόντως μπορούν να προσβληθούν τα 

μακροφάγα και τα δενδριτικά κύτταρα (Costin, 2007; Geijtenbeek, et al., 2001;  Kaul, 

Garden & Lipton, 2001; Sattentau & Moore, 1993). Η μόλυνση αρχίζει με την 

πρόσδεση του ιού στην επιφάνεια του κυττάρου μέσω σύνδεσης της 

γλυκοπρωτεΐνης gp120 με τον κυτταρικό υποδοχέα CD4 (Klatzmann, Champagne 

& Chamaret, 1984; Sattentau & Moore, 1993; Sorin & Kalpana, 2006). Η 

συγκεκριμένη αλληλεπίδραση προκαλεί αλλαγές στη gp120 αποκαλύπτοντας μία 

νέα περιοχή, η οποία συνδέεται με τους διαμεμβρανικούς συνυποδοχείς CCR5 και 

CXCR4 της εξωτερικής μεμβράνης του ανθρώπινου κυττάρου (Deng, et al., 1996; 

Dragic, et al., 1996; Feng, et al., 1996; Rizzuto, Wyatt & Hernández-Ramos, 1998; 

Sierra, Kupfer & Kaiser, 2005; Veazey & Lackner, 2003). Με τη σειρά της αυτή η νέα 

σύνδεση με τους συνυποδοχείς, προκαλεί αλλαγή στην gp41, διευκολύνοντας τη 

σύντηξη κυτταρικής-ιικής μεμβράνης και την είσοδο του κεντρικού πυρηνοειδούς του 
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ιού στο κυτταρόπλασμα (Doms & Moore, 2000; Sierra, Kupfer & Kaiser, 2005; 

Weiss, 1993). Στο δεύτερο στάδιο του κύκλου, με τη βοήθεια κυτταρικών 

πρωτεϊνικών παραγόντων και των ιικών πρωτεϊνών MA/p17, Nef και Vif, το 

νουκλεοκαψιδίο αποδιοργανώνεται, καθώς αφαιρείται το καψίδιο, και 

απελευθερώνεται το νουκλεοπρωτεϊνικό περιεχόμενό του (Sierra, Kupfer & Kaiser, 

2005; Sorin & Kalpana, 2006). Συγκεκριμένα διασπάται και καταστρέφεται η CA/p24, 

ενώ ταυτόχρονα σχηματίζεται το σύμπλοκο της αντίστροφης μεταγραφής (Reverse 

Transcription Complex-RTC) (Bukrinsky, 2004; Freed, 2001; Harrich & Hooker, 

2002) για την αντίστροφη μεταγραφή του ιικού RNA σε δίκλωνο ιικό DNA (Bukrinsky, 

2004; Harrich & Hooker, 2002; Sorin & Kalpana, 2006). 

Με την ολοκλήρωση της αντίστροφης μεταγραφής, η RT αποσπάται από το 

RTC, το οποίο μετατρέπεται σε μικρότερου μεγέθους σύμπλοκο προ-ενσωμάτωσης 

(preintegration complex-PIC) αποτελούμενο από ιικό DNA, MA/p17, IN, Vpr και 

άλλους παράγοντες, προκειμένου να περάσει τον πυρηνικό πόρο (Miller, Farnet & 

Bushman, 1997). Το PIC, μέσω της αλληλεπίδρασής του, τόσο με τους υποδοχείς 

εισόδου της πυρηνικής μεμβράνης όσο και με κυτταρικούς παράγοντες που 

προστατεύουν το ιικό DNA από αποικοδόμηση, εισέρχεται τελικά στον πυρήνα του 

κυττάρου ξενιστή (Farnet & Haseltine, 1991; Fouchier & Malim, 1998; Popov, 

Rexach & Ratner, 1998; Rouzic & Benichou, 2005; Sorin & Kalpana, 2006; Turelli, 

et al., 2001). Το ιικό DNA, πριν την εισχώρηση του στο ανθρώπινο γονιδίωμα, 

μπορεί να υπάρχει στον πυρήνα ως γραμμικό, 1-LTR ή 2-LTR κυκλικό (Wu, 2004), 

με τη γραμμική μορφή να ενσωματώνεται στο χρωμοσωμικό DNA του ξενιστή μέσω 

της ιικής ΙΝ συνοδευόμενη από κυτταρικούς παράγοντες (Maele & Debyser, 2005; 

Schröder, et al., 2002; Sierra, Kupfer & Kaiser, 2005). 

Στο τρίτο στάδιο, μετά την εισχώρηση, αρχίζει η μεταγραφή του προ-ιικού 

γονιδιώματος σε αγγελιοφόρο RNA (messenger RNA-mRNA) από την κυτταρική 

RNA πολυμεράση ΙΙ. Προκύπτουν τα mRNAs των Tat, Rev και Nef, τα οποία, αφού 

τύχουν επεξεργασίας από τους κυτταρικούς μηχανισμούς, μεταφέρονται από τον 

πυρήνα στο κυτταρόπλασμα για να μεταφραστούν στις αντίστοιχες πρωτεΐνες (Nef, 

Tat και Rev) (Sierra, Kupfer & Kaiser, 2005). Μόλις παραχθεί επαρκής ποσότητα 

της ρυθμιστικής πρωτεΐνης Tat, ενεργοποιείται η περαιτέρω έκφραση των γονιδίων 

του HIV-1, μέσω της δέσμευσής της με την περιοχή TAR (Trans-Activation 

Response) του LTR και με άλλους κυτταρικούς ενεργοποιητές της μεταγραφής 

(Garber, et al., 1998; Gatignol, Duarte & Daviet, 1995; Harrich & Hooker, 2002; 
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Sierra, Kupfer & Kaiser, 2005; Sorin & Kalpana, 2006). Η παραγωγή αρκετής 

ποσότητας Rev δίνει σήμα για το σχηματισμό μεταγράφων των υπόλοιπων γονιδίων 

του ιού. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη προσδένεται στην αλληλουχία του στοιχείου 

απόκρισης της Rev (Rev-responsive element-RRE) των προαναφερθέντων 

μεταγράφων, και ταυτόχρονα, προφυλάσσοντας τα από την αποκοπή, προωθεί την 

μεταφορά τους στο κυτταρόπλασμα διαμέσου της πυρηνικής μεμβράνης, ώστε να 

μεταφραστούν σε πρωτεΐνες (Costin, 2007; Pollard & Malim, 1998; Sierra, Kupfer & 

Kaiser, 2005). Μόλις προκύψει η πρόδρομη πρωτεΐνη Env (gp160), κινείται προς 

την κυτταρική μεμβράνη. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, παραμένει για κάποιο 

διάστημα σε σωματίδια Gogli όπου πρωτεολύεται από την κυτταρική πρωτεάση για 

να παραχθούν οι γλυκοπρωτεΐνες gp120 και gp41. Στη συνέχεια, η gp41, μέσω μη 

ομοιοπολικής σύνδεσης με τη gp120, προσδένει το σύμπλοκο Env στην κυτταρική 

μεμβράνη. Παράλληλα, οι παραγόμενες πολυπρωτεΐνες Gag (Pr55Gag) και Pol 

(Pr160GagPol) προωθούνται και αυτές κοντά στην κυτταρική μεμβράνη, οδηγώντας 

στη σύνθεση νέου ιικού σωματιδίου που περιέχει στον πυρήνα του ιικά ένζυμα, 

πλήρους μήκους γονιδιακό RNA και κυτταρικά προϊόντα (Derdowski, Ding & 

Spearman, 2004; Sierra, Kupfer & Kaiser, 2005). 

Στο τελευταίο στάδιο της αναπαραγωγής του HIV-1, το νεοσχηματιζόμενο 

ιοειδές απελευθερώνεται από την κυτταρική μεμβράνη, παράγοντας ένα ανώριμο 

ιοειδές (Huang, et al., 1995; Morikawa, 2003). Σημειώνεται ότι, τόσο για τη 

δημιουργία του νέου ιοειδούς όσο και για την εξωκυττάρωση, είναι αναγκαία η 

μείωση του αριθμού των CD4 μορίων της πλασματικής μεμβράνης, ώστε αυτά τα 

μόρια να μην αλληλοεπιδράσουν με τη gp120. Για τη συγκεκριμένη μείωση 

ευθύνονται οι πρωτεΐνες Nef, Εnv , Vpu. Επιπρόσθετα, η Nef πρωτεΐνη, πέραν από 

τον πιο πάνω ρόλο της, προάγει την εξωκυττάρωση μέσω του σχηματισμού 

καναλιού ιόντων, το οποίο διαταράσσει το δυναμικό της κυτταρικής μεμβράνης, 

επιτρέποντας την έξοδο του ιού (Costin, 2007; Sierra, Kupfer & Kaiser, 2005). Με 

την σειρά της, η εξωκυττάρωση διεγείρει την ενεργοποίηση της PR, με αποτέλεσμα 

την πρωτεόλυση των Pr55Gag και Pr160GagPol πρόδρομων πολυπεπτιδίων, 

οδηγώντας σε απελευθέρωση των δομικών πρωτεϊνών και ενζύμων και 

ενεργοποίηση δομικών αλλαγών, οι οποίες προκαλούν την τελική ωρίμανση του 

σωματιδίου του ιού (Freed, 2001; Sierra, Kupfer & Kaiser, 2005). 
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1.1.5 Η φυσική πορεία της ΗΙV λοίμωξης 

1.1.5.1 Παθογένεια 

Η έναρξη της λοίμωξης από τον ΗIV σηματοδοτείται από την είσοδο του ιού στο 

ανθρώπινο σώμα είτε άμεσα, μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, ή έμμεσα 

διαμέσου πυλών εισόδου, όπως οι βλεννογόνοι και οι μη άθικτες περιοχές του 

δέρματος (Kotler, 2005). Χαρακτηριστικά παραδείγματα μετάδοσης του HIV μέσω 

των βλεννογόνων, αποτελούν η σεξουαλική μετάδοση και η κάθετη μετάδοση από 

την οροθετική μητέρα στο παιδί. Στην πρώτη περίπτωση, ο βλεννογόνος του 

κόλπου, του τραχήλου, του πρωκτού και της στοματικής κοιλότητας, δρουν ως 

πύλες εισόδου του ιού (Yuki, Nochi & Kiyono, 2007). Στη δεύτερη περίπτωση, ο HIV 

έρχεται σε επαφή με το γαστρεντερικό σύστημα του εμβρύου/βρέφους, λόγω 

κατάποσης μολυσμένου αμνιακού υγρού, έκθεσης σε αίμα και τραχηλικές εκκρίσεις 

κατά τον τοκετό ή εξαιτίας πόσης μολυσμένου νεογνικού μητρικού γάλακτος 

αντίστοιχα (John-Stewart, et al., 2004; Perre, 1999; Smith, et al., 2003), και στη 

συνέχεια εισέρχεται, κυρίως μέσω του βλεννογόνου των αμυγδαλών και της 

ανώτερης μοίρας του εντέρου, στο λεμφικό ιστό του γαστρεντερικού σωλήνα (Kotler, 

2005; Smith, et al., 2003). 

Λόγω του ότι οι βλεννογόνοι έρχονται συχνά σε άμεση ή έμμεση επαφή με μία 

μεγάλη ποικιλία εξωτερικών αντιγόνων (Kotler, 2005), η ανοσολογική απόκριση των 

βλεννογόνων είναι εξαιρετικά οργανωμένη, σε σύγκριση με τη συνολική απόκριση 

του ανθρώπινου οργανισμού (Veazey & Lackner, 2003). Μέσω της εξειδικευμένης 

ανοσολογικής αντίδρασης του λεμφικού ιστού των βλεννογόνων (mucosal 

associated lymphoid tissue-MALT), αποτρέπεται μια συστηματική απάντηση που θα 

οδηγούσε σε αυξημένη κατανάλωση ανοσολογικών πόρων και πιθανές 

ανεπιθύμητες ενέργειες από άλλες ανατομικές περιοχές (Veazey & Lackner, 2003). 

Το γαστρεντερικό σύστημα αποτελεί το μεγαλύτερο ανοσολογικό όργανο του 

ανθρώπινου οργανισμού εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας λεμφικού ιστού στην 

εκτεταμένη επιφάνεια του βλεννογόνου του (gut associated lymphoid tissue-GALT), 

στην οποία ανευρίσκονται η πλειοψηφία του συνόλου των T κυττάρων και 

μακροφάγων (S Dandekar, 2007; Douek, 2007; Mowat & Viney, 1997; Smith, et al., 

2003; Veazey & Lackner, 2003). Ωστόσο, ενώ ο ανοσολογικός μηχανισμός των 

βλεννογόνων μπορεί να περιορίσει ή να εμποδίσει μια εκτεταμένη λοίμωξη από τα 

περισσότερα παθογόνα, εντούτοις δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον HIV που 

εκμεταλλευόμενος τις συγκεκριμένες ιδιότητες εξαπλώνεται. Με βάση πρόσφατα 



41 
 

επιστημονικά δεδομένα πιστεύεται ότι οι βλεννογόνοι, κυρίως του γαστρεντερικού 

συστήματος, συμμετέχουν ενεργά τόσο στην παθογένεια όσο και στην χρονιότητα 

της HIV λοίμωξης, ανεξαρτήτως του τρόπου μετάδοσης του ιού (Veazey & Lackner, 

2003). 

Ο ΗΙV εισέρχεται στο λεμφικό ιστό που υπάρχει διάχυτος στους βλεννογόνους 

του γαστρεντερικού, του αναπνευστικού (Bronchus-associated lymphoid tissue-

ΒΑLT) και του ουροποιητικού συστήματος μέσω κυτταρικών οδών, όπως τα κύτταρα 

M, τα επιθηλιακά, τα δενδριτικά και τα κύτταρα Langerhans (Langerhans cells-LC) 

(Yuki, Nochi & Kiyono, 2007; Τσακρακλίδης, 2011). Τα κύτταρα M, τα οποία 

εντοπίζονται στις Παϋέριες πλάκες (Peyer's patches- PP) του λεπτού εντέρου, στο 

ορθό του παχέος εντέρου και στις αμυγδαλές στην είσοδο του αναπνευστικού και 

πεπτικού συστήματος, λειτουργούν ως μεταφορείς αντιγόνων και μικροοργανισμών, 

συμπεριλαμβανομένου και του HIV, από τη βλεννογονική επιφάνεια προς τον 

υποκείμενο ιστό (Fotopoulos, et al., 2002; Kotler, 2005; Neutra, 1999; Smith, et al., 

2003; Veazey & Lackner, 2003; Yuki, Nochi & Kiyono, 2007; Τσακρακλίδης, 2011). 

Η μεταφορά του HIV μέσω επιθηλιακών κυττάρων του λεπτού εντέρου, του 

τραχήλου και του ορθού, αποτελεί έναν δεύτερο μηχανισμό εισόδου του ιού, 

δεδομένου ότι αυτά τα κύτταρα εκφράζουν στην επιφάνειά τους το μόριο 

γαλακτοζυλκεραμίδιο (galactosylceramide -GalCer), το οποίο αποτελεί έναν 

εναλλακτικό υποδοχέα σύνδεσης του HIV (Bergmeier & Lehner, 2006; Bhat, et al., 

1993; Bomsel, 1997; Fantini, et al., 1993; Kotler, 2005; Meng, et al., 2002; Smith, et 

al., 2003; Yahi, et al., 1992; Yuki, Nochi & Kiyono, 2007; Τσακρακλίδης, 2011). Ο 

ιός μπορεί επίσης να εισέλθει μέσω δέσμευσης στους υποδοχείς CD4 και CCR5 

των κυττάρων LC, τα οποία εντοπίζονται σε μεγάλους αριθμούς στους 

βλεννογόνους του στόματος, του κόλπου, του τραχήλου και της ακροποσθίας. 

Εξαιτίας των πιο πάνω υποδοχέων της επιφανείας των συγκειμένων κυττάρων, 

επικρατούν κατά τη μόλυνση στελέχη του HIV που εμφανίζουν τροπισμό στον CCR5 

(Bergmeier & Lehner, 2006; Boggiano & Littman, 2007; Hladik, Sakchalathorn & 

Ballweber, 2007; Miller, 1998; Miller & Shattock, 2003; Yuki, Nochi & Kiyono, 2007). 

Σύμφωνα με έναν άλλο προτεινόμενο μηχανισμό, η πρωτεΐνη gp120 του HIV 

συνδέεται στα δενδριτικά κύτταρα του λεπτού εντέρου, του ορθού και του κόλπου, 

υποβοηθούμενη από την πρωτεΐνη Dendritic Cells-specific intercellular adhesion 

molecule-3-grabbing nonintegrin (DC-SIGN). Στη συνέχεια ιός μεταναστεύει σε 

δευτερεύοντα λεμφικά όργανα. Η λοίμωξη από τον HIV μπορεί επίσης να 
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πραγματοποιηθεί και μέσω της μόλυνσης ανώριμων δενδριτικών κυττάρων και της 

συνεπακόλουθης έκθεσης των CD4 T λεμφοκυττάρων σε νεοπαραγόμενους από τα 

δενδριτικά κύτταρα ιούς (Bergmeier & Lehner, 2006; Boggiano & Littman, 2007; 

Burleigh, et al., 2006; Cameron, Freudenthal & Barker, 1992; Fauci, 2007; 

Geijtenbeek, Kwon & Torensma, 2000; McDonald, Wu & Bohks, 2003; Smith, et al., 

2003; Sorin & Kalpana, 2006; Teleshova, Frank & Pope, 2003; Turville, Santos & 

Frank, 2004; Yuki, Nochi & Kiyono, 2007). Στην παρεντερική μετάδοση, τα 

δενδριτικά κύτταρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως πύλη εισόδου, αφού ο HIV 

έρχεται σε άμεση επαφή τόσο με τα μονοκύτταρα όσο και με τα κυκλοφορούντα στο 

αίμα δενδριτικά και T λεμφοκύτταρα (Cameron, et al., 2007). 

Σχετικά με τη διάδοση του ιού από τους βλεννογόνους προς στα διάφορα όργανα 

(κυρίως τα λεμφικά όργανα), σε πρώτο στάδιο ο HIV εγκαθίσταται στις 

προαναφερθείσες πύλες εισόδου, μέσω της μόλυνσης ταυτόχρονα των 

επιθηλιακών, των υποεπιθηλιακών δενδριτικών κυττάρων, των T λεμφοκυττάρων 

(κυρίως) και των μακροφάγων της λεπτής υποκείμενης ζώνης του χαλαρού 

συνδετικού ιστού (lamina propria-LP), η οποία συνιστά την πρώτη περιοχή ιικού 

πολλαπλασιασμού (Kotler, 2005; Smith, et al., 2003; Yuki, Nochi & Kiyono, 2007). 

Στη συνέχεια, καθώς ο HIV και τα μολυσμένα κύτταρα μετακινούνται σε άλλες 

απομακρυσμένες περιοχές του βλεννογόνου, προσεγγίζονται επιχώριoι λεμφαδένες 

και, μέσω της αιματικής κυκλοφορίας, προκαλείται εκτεταμένη διασπορά του ιού, 

οδηγώντας στην εμφάνιση της λοίμωξης τόσο στους βλεννογόνους όσο και 

συστηματικά (Fauci, 2007; Smith, et al., 2003; Yuki, Nochi & Kiyono, 2007). Η 

ταχύτητα εξάπλωσης του HIV από τις πύλες εισόδου σε ολόκληρο τον ανθρώπινο 

οργανισμό είναι εξαιρετικά υψηλή. Σύμφωνα με μελέτες σε πιθήκους του γένους 

rhesus macaques, μετά τον ενοφθαλμισμό του SIV στο επιθήλιο του κόλπου, ο ιός 

εντοπίζεται αρχικά στην LP εντός 4 ωρών, έπειτα στους τοπικούς λεμφαδένες μέσα 

στις επόμενες 1-2 ημέρες, και τέλος στη συστηματική κυκλοφορία μετά από 5 ημέρες 

(Hu, Gardner & Miller, 2000; Spira, Marx & Patterson, 1996; Yuki, Nochi & Kiyono, 

2007). Η χρονιότητα της HIV λοίμωξης οφείλεται αφενός στα υψηλά επίπεδα ιαιμίας 

και αφετέρου στη γρήγορη εξάπλωση στα λεμφικά όργανα και ιδιαίτερα στο GALT 

(Fauci, 2007). 

Κατά την πρώτη φάση της HIV λοίμωξης, καθώς ο ιός πολλαπλασιάζεται στο 

λεμφικό ιστό, ιδίως του γαστρεντερικού σωλήνα, τα CD4 T λεμφοκύτταρα των 

τοπικών βλεννογόνων μειώνονται σημαντικά (Douek, 2007; Mehandru, et al., 2004; 
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Schneider, et al., 1995; Smith, et al., 2003; Yuki, Nochi & Kiyono, 2007). Η 

εξάντληση των λεμφοκυτταρικών στόχων του γαστρεντερικού σωλήνα (CD4 T 

κυττάρων), πιθανόν να οφείλεται κυρίως στην άμεση κυτταρική λύση από τον HIV 

και στις εξειδικευμένες κατά του ιού κυτταροτοξικές απαντήσεις από τα 

λεμφοκύτταρα του Συμπλέγματος Διαφοροποίησης 8 (Cluster Differentiation 8-CD8 

or Cytotoxic T Lymphocytes-CTL), ενώ δευτερευόντως στους αυξημένους 

αποπτωτικούς μηχανισμούς (Boirivant, et al., 1998; Dandekar, 2007; Jassoy & 

Walker, 1997; Lifson, Reyes & McGrath, 1986; Smith, et al., 2003; Yoffe, et al., 

1987). Η πιο πάνω εξάντληση μπορεί να ερμηνευθεί εν μέρει τόσο από την έκφραση 

των συνυποδοχέων CCR5 και CXCR4 των CD4 T λεμφοκυττάρων του 

γαστρεντερικού σωλήνα όσο και από την παραμονή τους σε ενεργή κατάσταση 

εξαιτίας της συχνής διέγερσης από εξωγενούς προέλευσης ερεθίσματα (Anton, et 

al., 2000; Dandekar, 2007; Veazey & Lackner, 2003). Η συγκεκριμένη σοβαρή 

διαταραχή στο γαστρεντερικό βλεννογόνο δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως στο 

περιφερικό αίμα, όπου κυκλοφορεί μόνο το 2-5% του συνολικού αριθμού Τ 

λεμφοκυττάρων. Επίσης η διαταραχή επιμένει σε όλα τα στάδια της HIV λοίμωξης, 

εάν δεν χορηγείται υψηλής δραστικότητας αντιρετροϊκή θεραπεία (Highly Active 

Antiretroviral Therapy –HAART) (Dandekar, 2007; Douek, 2007; Guadalupe, Reay 

& Sankaran, 2003; Kotler, 2005). Βέβαια και τα επίπεδα των CD4 T λεμφοκυττάρων 

των λεμφαδένων και του αίματος μειώνονται σταδιακά, καθώς σε προχωρημένα 

στάδια της HIV λοίμωξης, καταστρέφεται η αρχιτεκτονική των λεμφαδένων 

(Dandekar, 2007; Schacker & Nguyen, 2002). 

Πέραν της τοπικής αύξησης των CD8 λεμφοκυττάρων ως συνέπεια της 

διατάραξης της ομοιόστασης των CD4 T κυττάρων του γαστρεντερικού βλεννογόνου 

(μείωση) που προαναφέρθηκε, συγχρόνως προκαλείται έκκριση κατασταλτικών για 

τον ιό κυτταροκινών, φλεγμονή, ανοσολογική διέγερση, ιστικός τραυματισμός και 

διάφορες άλλες λειτουργικές διαταραχές (Dandekar, 2007; McGowan, Elliott & 

Fuerst, 2004). Αρχικά προωθείται η μετανάστευση νέων CD4 T κυτταρικών στόχων 

του ΗΙV από τη συστηματική κυκλοφορία προς στους βλεννογόνους λόγω του 

συνεχούς ιικού πολλαπλασιασμού και των αυξημένων κυτταροκινών (Dandekar, 

2007). Η εξάντληση και αυτών των ενεργοποιημένων CD4 CCR5 T λεμφοκυττάρων 

των βλεννογόνων οδηγεί σε περαιτέρω μόλυνση και άλλων κυτταρικών τύπων, 

όπως μακροφάγων ή ανενεργεργών CD4 T λεμφοκυττάρων (Veazey & Lackner, 

2003). Στη συνέχεια, εξαιτίας της γενικής μείωσης των CD4 T πληθυσμών, ο ιός 



44 
 

επιβιώνει σε περιφερικά μολυσμένα μονοκύτταρα, τα οποία αφενός προσελκύονται 

στο γαστρεντερικό βλεννογόνο λόγω ύπαρξης φλεγμονώδους διεργασίας και 

αφετέρου διαφοροποιούνται σε μακροφάγα στη LP (Smith, et al., 2003). Φαίνεται 

ότι ο βλεννογόνος του γαστρεντερικού σωλήνα δεν αποτελεί μόνο πύλη εισόδου του 

HIV αλλά και περιοχή αρχικού πολλαπλασιασμού και ιική δεξαμενή κατά τη χρόνια 

φάση της λοίμωξης. 

 

1.1.5.2 Ανοσολογική αντίδραση 

Το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού, για να αναγνωρίσει, 

αντιμετωπίσει και εξολοθρεύσει κάθε λοιμογόνο παράγοντα που είτε προσπαθεί να 

εισέλθει ή τελικώς εισέρχεται σε αυτόν, ενεργοποιεί τόσο μη ειδικούς όσο και 

ειδικούς μηχανισμούς απόκρισης. Στην πρώτη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται: α) 

οι ανατομικοί φραγμοί (δέρμα και βλεννογόνοι), β) οι φυσιολογικοί φραγμοί (αύξηση 

θερμοκρασίας, χαμηλό στομαχικό pH, πίεση) και γ) οι χημικοί μεσολαβητές, όπως 

η λυσοζύμη και οι ιντερφερόνες (Interferons-IFNs). Στη δεύτερη κατηγορία, η οποία 

έχει εξειδίκευση και μνήμη, ανήκουν η χυμική και η κυτταρική ανοσία, οι οποίες 

προέρχονται αντίστοιχα από τα Β-λεμφοκύτταρα του μυελού των οστών και τα CTL 

του θυμού αδένα, παράγοντας εξειδικευμένα αντισώματα (antibody-Ab) (Owen, et 

al., 2013). Στην περίπτωση της ΗΙV λοίμωξης, η ποσότητα των αντισωμάτων που 

παράγεται από τα Β-λεμφοκύτταρα, δεν φαίνεται ικανή να περιορίσει ή να εμποδίσει 

τη μόλυνση (Fauci, 2007; Sierra, Kupfer & Kaiser, 2005; Srivastava, Ulmer & 

Barnett, 2005; Yuki, Nochi & Kiyono, 2007). Ακόμη όμως και τα ειδικά 

εξουδετερωτικά αντισώματα έχουν ανεπαρκή αντι-ιική δράση (Hengel, et al., 1998; 

Kostrikis, Cao & Ngai, 1996). Η μειωμένη αποτελεσματικότητα των 

εξουδετερωτικών αντισωμάτων ίσως να οφείλεται στην παρατηρούμενη χρονική 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη και ωρίμανσή τους αλλά και στις μεταλλάξεις που 

εμφανίζονται στη δομή ή στη γλυκοζυλίωση του κύριου στόχου (δηλαδή της gp120) 

λόγω του ταχύτατου αναπαραγωγικού ιικού κύκλου και της HAART, χωρίς όμως, να 

επηρεάζεται η ικανότητα σύνδεσης της gp120 με τους κυτταρικούς υποδοχείς 

(Fauci, 2007; Sierra, Kupfer & Kaiser, 2005; Srivastava, Ulmer & Barnett, 2005). 

Στην περίπτωση της κυτταρικής ανοσίας, τα CTL διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

αφού μέσω της αναγνώρισης και της καταστροφής των προσβαλλόμενων από το ιό 

κυττάρων, συμβάλλουν στον έλεγχο της ιικής αναπαραγωγής, επηρεάζοντας 

τελικώς την εξέλιξη της HIV λοίμωξης μετά τη μόλυνση. Τα CTL δρουν ενάντια της 
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λοίμωξης μέσω διαφόρων μηχανισμών (Gulzar & Copeland, 2004; Sierra, Kupfer & 

Kaiser, 2005). Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι τα CD8+ CTL αναστέλλουν πιο 

αποτελεσματικά τον ιικό πολλαπλασιασμό σε σύγκριση με τα παραγόμενα 

αντισώματα της χυμικής ανοσίας (Kaul, et al., 2001; Kotler, 2005; Sierra, Kupfer & 

Kaiser, 2005). Ωστόσο δεν είναι σαφές γιατί αδυνατούν να την ελέγξουν πλήρως. Σε 

κανένα ασθενή δεν σημειώθηκε ιική κάθαρση, ανεξαρτήτως των επιπέδων των 

κατασταλτικών Τ κυττάρων. Επίσης στους οροθετικούς ασθενείς, το ποσοστό των 

ειδικών CTL έναντι του HIV είναι εξαιρετικά μειωμένο (1-2%) σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο άλλων λοιμώξεων και δρα ενάντια σε ένα μοναδικό ιικό επίτοπο (Callan, 

Tan & Annels, 1998; Veazey & Lackner, 2003). 

 

1.1.5.3 Κλινική πορεία  

Η τυπική κλινική πορεία της λοίμωξης από τον HIV χωρίζεται σε τρεις φάσεις: 1) 

την πρώτη φάση ή αλλιώς πρωτολοίμωξη (primary infection), 2) την κλινικά 

ασυμπτωματική φάση (clinical latency) και τέλος 3) την συμπτωματική φάση, κατά 

την οποία εμφανίζεται το AIDS. 

H πρωτολοίμωξη εκδηλώνεται εντός δύο μηνών μετά τη μόλυνση, συνοδευόμενη 

ενδεχομένως από κλινικά συμπτώματα οξέος ιϊκού συνδρόμου. Τουλάχιστον το 

50% του μολυσμένου πληθυσμού εμφανίζει συμπτώματα, όπως πυρετό, εξάνθημα, 

μυαλγίες ή αρθραλγίες, αίσθημα καταβολής, νυχτερινές εφιδρώσεις, πονοκέφαλο, 

διόγκωση τραχηλικών λεμφαδένων και άτυπα έλκη στη στοματική κοιλότητα. Τα 

συμπτώματα αυτά, στην πλειοψηφία των ασθενών, εμφανίζονται σε χρονικό 

διάστημα μίας έως τεσσάρων εβδομάδων από τη μόλυνση και συνήθως 

παραμένουν για δύο έως τέσσερεις βδομάδες (Chu & Selwyn, 2010; Schacker & 

Collier, 1996; Sierra, Kupfer & Kaiser, 2005; Tindall & Cooper, 1991). Σε αυτό το 

στάδιο παρατηρείται σημαντική μείωση των CD4 Τ λεμφοκυττάρων (Gaines, et al., 

1990), λόγω της απότομης αύξησης της ιαιμίας που ξεπερνά τα 1×106 αντίγραφα 

RNA/ml (Clark, et al., 1991; Daar, et al., 1991; Piatak, et al., 1993). Τα επίπεδα των 

λεμφοκυττάρων επανακάμπτουν προς φυσιολογικά επίπεδα, αλλά σπανίως σε αυτά 

που ήταν, πριν την εμφάνιση της λοίμωξης. Η φάση των πρώτων 3-4 βδομάδων της 

λοίμωξης είναι κρίσιμη γιατί το άτομο μπορεί να μην γνωρίζει ότι έχει μολυνθεί, να 

εμπλέκεται σε επικίνδυνες συμπεριφορές και να είναι εξαιρετικά μεταδοτικό λόγω 

του υψηλού ιικού του φορτίου (Koup, Safrit & Cao, 1994). 
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Στη συνέχεια ακολουθεί η ασυμπτωματική φάση. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

σχετικώς μακράς περιόδου, το μολυσμένο άτομο παρουσιάζει περιορισμένες ή 

καθόλου κλινικές εκδηλώσεις. Μπορεί να εμφανιστεί γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια, 

η οποία όμως δεν επηρεάζει τη φυσική εξέλιξη της νόσου. Ωστόσο, παρά την 

απουσία κλινικών συμπτωμάτων, εξαιτίας της ανεπαρκούς ανοσολογικής 

απόκρισης, ο HIV-1 εγκαθιστά μία μακροχρόνια και εμμένουσα λοίμωξη 

(Embretson, et al., 1993). Επίσης, σε αυτή τη φάση, το άτομο που έχει μολυνθεί 

καθίσταται ευάλωτο σε παθογόνους μικροοργανισμούς ή σε νεοπλασίες, λόγω της 

σταδιακής μείωσης των CD4 T λεμφοκυττάρων (Ho, Moudgil & Alam, 1989; Sierra, 

Kupfer & Kaiser, 2005). Στην περίοδο αυτή, ο ρυθμός παραγωγής του ιού περίπου 

ισούται με τον ρυθμό απώλειάς του (Ho, Neumann & Perelson, 1995; Perelson, 

Neumann & Markowitz, 1996). 

Η συμπτωματική HIV λοίμωξη διακρίνεται σε πρώιμη και όψιμη. Στην πρώιμη 

φάση εμφανίζονται νοσολογικές οντότητες, όπως βακτηριδιακή αγγειωμάτωση, 

τριχωτή λευκοπλακία, στοματοφαρυγγική καντιντίαση, υποτροπιάζων έρπητας 

ζωστήρας, ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα και γενικότερα εκδηλώσεις, οι οποίες 

δεν υποδηλώνουν την εμφάνιση του AIDS, αλλά περισσότερο την έκπτωση του 

ανοσοποιητικού συστήματος (Baccaglini, Atkinson & Patton, 2007; Centers for 

Disease Control, 1992; Hoffman, et al., 2002; Hung, Hsiao & Wang, 2005). Κατά την 

όψιμη συμπτωματική λοίμωξη, εμφανίζονται κλινικές καταστάσεις που σχετίζονται 

με την εκδήλωση του AIDS. Συγκριμένα, η μείωση των CD4 Τ λεμφοκυττάρων κάτω 

από το όριο των 200 κυττάρων/κυβικό χιλιοστό του μέτρου (mm3-cubic millimetre), 

προκαλεί ανεπανόρθωτη διατάραξη του αμυντικού συστήματος με αποτέλεσμα να 

εκδηλώνονται τόσο ευκαιριακές λοιμώξεις όσο και κακοήθειες (Centers for Disease 

Control, 1992; Feller & Lemmer, 2008; J. E. Golub, et al., 2007; Grulich, et al., 2007; 

Polesel, et al., 2008; Veazey & Lackner, 2003).  

Η HIV λοίμωξη σταδιοποιείται με βάση τις συστάσεις του Κέντρου Ελέγχου 

Νοσημάτων (Centers for Disease Control-CDC) των ΗΠΑ. Ο διαχωρισμός των 

σταδίων της ΗΙV λοίμωξης από το CDC έγινε με βάση εργαστηριακά και κλινικά 

κριτήρια. Με βάση τα κλινικά κριτήρια, προκύπτουν τα στάδια A, B και C. Η 

κατηγορία Α περιλαμβάνει άτομα με οξεία (πρωτολοίμωξη) και ασυμπτωματική 

λοίμωξη ή με γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια. Στο στάδιο B ανήκουν ασθενείς με 

κλινικές εκδηλώσεις, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στα στάδια A και C, ενώ στο τελευταίο 

στάδιο μεταπίπτουν οι HIV οροθετικοί με σοβαρή βλάβη στο ανοσολογικό τους 
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σύστημα και συμπτώματα που προσδιορίζουν το AIDS. Σύμφωνα με τα 

εργαστηριακά κριτήρια, οι ασθενείς κατηγοριοποιούνται 3 κατηγορίες με βάση τον 

συνολικό αριθμό των CD4 Τ λεμφοκυττάρων τους: 1) άτομα με CD4 Τ λεμφοκύτταρα 

≥500/mm3, 2) άτομα με CD4 Τ λεμφοκύτταρα 200-499/mm3 και 3) άτομα με CD4 Τ 

λεμφοκύτταρα<200/mm3. Τέλος, συνδυάζοντας τα κλινικά και εργαστηριακά 

κριτήρια προκύπτουν 9 κατηγορίες, εκ των οποίων, με βάση το CDC, οι Α3, Β3, C1, 

C2, C3, υποδηλώνουν AIDS (Centers for Disease Control, 1992, 2008). 

Η κλινική πορεία των HIV οροθετικών ατόμων, χωρίς ΗΑΑRT, είναι ποικιλόμορφη 

και, ανάλογα με την ταχύτητα της εξέλιξης, οι ασθενείς διαχωρίζονται στην: ταχέως 

εξελισσόμενη λοίμωξη (rapid progressors-RP), στην ενδιάμεσου βαθμού 

εξελισσόμενη λοίμωξη (intermediate progressors-IP) και στη μακροχρόνια μη 

εξελισσόμενη λοίμωξη (long term non progressors-LTNP). Το 70-80% των ασθενών 

ανήκει στην δεύτερη κατηγορία (ενδιάμεσου βαθμού εξελισσόμενη λοίμωξη) και 

παρουσιάζει σύνδρομα και νοσήματα του AIDS 6-10 έτη μετά τη μόλυνση. Στο 10-

15% των ατόμων, η λοίμωξη εξελίσσεται ταχέως με ταυτόχρονη γρήγορη πτώση 

των CD4 T λεμφοκυττάρων και εμφάνιση νόσων που προσδιορίζουν το AIDS μέσα 

σε ένα εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα. Από την άλλη πλευρά, το υπόλοιπο 5% 

παραμένει υγιές χωρίς σημαντικές μεταβολές στο συνολικό αριθμό των CD4 T 

λεμφοκυττάρων για περισσότερο από 10 χρόνια. Η πορεία του HIV επηρεάζεται και 

από διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με το ξενιστή. Η ηλικία κατά την 

ορομετατροπή επηρεάζει την πρόγνωση (Langford, Ananworanich & Cooper, 

2007). Σημαντικός είναι και ο ρόλος της κυτταρικής ανοσίας, η οποία, στους LTNP, 

είναι ποιοτικά και ποσοτικά καλύτερη (Dandekar, 2007; Sankaran, et al., 2005). 

Τέλος, έχει παρατηρηθεί, ότι κυρίως η μακρά ασυμπτωματική πορεία καθορίζεται 

και από γενετικούς παράγοντες, όπως στην παρουσία μιας μετάλλαξης στη 

γονιδιακή θέση που προσδιορίζει τον υποδοχέα CCR5, η οποία χαρακτηρίζεται από 

απουσία 32 ζευγών βάσεων στο εξόνιο του γονιδίου αυτού (CCR5-delta32) και 

προσφέρει σημαντική προστασία ενάντια στον HIV (Magierowska et al. 1999; 

Ioannidis & Trikalinos 2007; Langford 2007; Reiche et al. 2007). 
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1.1.6 Εργαστηριακή διερεύνηση 

1.1.6.1 Γενικά 

Οι εργαστηριακές μέθοδοι διάγνωσης της HIV λοίμωξης εισήχθησαν για πρώτη 

φορά σε παγκόσμιο επίπεδο το 1985 (Constantine & Zink, 2005). To 1987 

δημιουργήθηκαν οι πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες τόσο για τον εργαστηριακό 

έλεγχο του HIV όσο και για την συμβουλευτική καθοδήγηση πριν και μετά την 

εξέταση (pre and post-test counseling) των ατόμων με συμπεριφορές υψηλού 

κινδύνου (McMichael, et al., 2010). Οι διαφορές τεχνικές διάγνωσης του HIV 

βελτιστοποιήθηκαν με την πάροδο του χρόνου, λόγω της βαθύτερης κατανόησης 

των ανοσολογικών και παθογενετικών μηχανισμών, και των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ του ιού και του ξενιστή. 

Η σύγχρονη εργαστηριακή διερεύνηση περιλαμβάνει ορολογικές τεχνικές 

ανίχνευσης αντισωμάτων και αντιγόνων, μεθόδους μέτρησης των CD4 T 

λεμφοκυττάρων και μοριακούς ελέγχους ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού 

του γενετικού υλικού του ιού, των ιικών τύπων και υπότυπων, της αντοχής του HIV 

στα αντιρετροικά φάρμακα μετά από μόλυνση και τέλος τεχνικές ελέγχου του 

τροπισμού του ιού σε συγκεκριμένους υποδοχείς του ξενιστή (Constantine & Zink, 

2005; Department of Health and Human Services, 2012; McMichael, et al., 2010). 

Οι ανιχνεύσιμοι δείκτες της HIV λοίμωξης στο αίμα είναι με χρονολογική σειρά 

εμφάνισης οι εξής: 1) το ιϊκό RNA, 2) το αντιγόνο p24 του ιού και τέλος 3) τα 

αντισώματα ενάντια των ιϊκών πρωτεϊνών (ιική γλυκοπρωτεΐνη gp120). Πιο 

συγκριμένα, τις πρώτες 10-14 ημέρες της μόλυνσης, η ιαιμία αυξάνει εκθετικά μέχρι 

η χυμική και κυτταρική ανοσολογική απόκριση του ξενιστή θέσει υπό μερικό έλεγχο 

τον πολλαπλασιασμό του ιού. Συνήθως εντός 2 μηνών από τη μόλυνση, τα επίπεδα 

HIV RNA προσεγγίζουν τη μέγιστη τιμή τους. Έπειτα ακολουθεί κλιμακωτή πτώση 

και σταθεροποίησή τους σε κάποιο σημείο (set-point), το οποίο έχει προγνωστική 

αξία για τη μετέπειτα εξέλιξη της HIV λοίμωξης (Constantine & Zink, 2005). Κατά το 

τελευταίο στάδιο της κλινικής πορείας της λοίμωξης (εκδήλωση του AIDS) 

παρατηρείται επίσης εκθετική αύξηση του ιικού φορτίου. Παρόλο που το αντιγόνο 

p24 στο αίμα αυξάνεται ταυτόχρονα με το HIV RNA, εντούτοις το πρώτο ανιχνεύεται 

πιο μετά, πιθανόν λόγω της μειωμένης ευαισθησίας των υφιστάμενων τεχνικών 

ελέγχου (Constantine & Zink, 2005). Η ανίχνευση του HIV RNA αποτελεί τον πιο 

αξιόπιστο δείκτη για την έγκαιρη διάγνωση της HIV λοίμωξης (Barletta, Edelman & 

Constantine, 2004). 
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1.1.6.2  Ανοσοενζυμικές μέθοδοι ανίχνευσης αντισωμάτων 

Στη διάγνωση της ΗΙV λοίμωξης, εφαρμόζονται διαφόρων ειδών ανοσοενζυμικές 

δοκιμασίες, με κύρια την κλασική ανοσοενζυμική μέθοδο (Enzyme Immunosorbent 

Assay-EIA) στερεής φάσης, η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1985 

(Branson, 2007; Perry, et al., 2008). 

Η ΕΙΑ εδραιώθηκε ως η καταλληλότερη μέθοδος ανίχνευσης του ΗΙV στον ορό ή 

στο πλάσμα, λόγω της προγενέστερης αποτελεσματικής ανίχνευσης άλλων 

λοιμωδών νοσημάτων, πέραν του ιού υπό μελέτη, της μη χρήσης ραδιοενεργών 

ουσιών, της σχετικής ευκολίας στην εφαρμογή της, της υψηλής ευαισθησία της, και 

τέλος της δυνατότητας που παρέχει για ανάλυση μεγάλου όγκου δειγμάτων υπό τον 

κατάλληλο εξοπλισμό, ικανοποιώντας έτσι την απαίτηση ελέγχου και προστασίας 

των μονάδων αίματος (Branson, 2003; Constantine & Zink, 2005). Επιπλέον, η 

δεδομένη μέθοδος, μέσω των τροποποιήσεων που υπέστη, με την πάροδο του 

χρόνου, αύξησε την ευαισθησία και την ειδικότητα της, ελαττώνοντας ταυτόχρονα 

κατά πολύ τον χρόνο εκτέλεσης της, και απλοποίησε τον τρόπο διεξαγωγής της 

(Branson, 2007; Perry, et al., 2008). 

Οι ΕΙΑ ταξινομούνται τεχνολογικά σε τέσσερις γενεές. Οι πρώτης και δεύτερης 

γενεάς ανοσοενζυμικές μέθοδοι ανιχνεύουν αντισώματα τάξης G (Immunoglobulin 

G-IgG) ενάντια του HIV-1. Από την άλλη πλευρά, οι τρίτης γενεάς, γνωστές και ως 

ενζυμικές ανοσοπροσροφητικές μέθοδοι (enzyme-linked immunosorbentassay, 

ELISA), χρησιμοποιούν ειδικές τεχνικές (antigen sandwich), προσδιορίζοντας 

αντισώματα τάξης Μ (Immunoglobulin M-IgM), υψηλότερης αναλυτικής ευαισθησίας 

(B. Branson, 2007). Τονίζεται ότι παρόλο που οι τρίτης γενεάς EIA έχουν υψηλότερο 

κόστος, σε σχέση με τις προηγούμενες γενεές (Constantine & Zink, 2005), εντούτοις 

οι σύγχρονες μέθοδοι έχουν την δυνατότητα ελέγχου αντισωμάτων έναντι και των 

δύο τύπων του HIV, καθώς και της ομάδας Ο του HIV-1 (Branson, 2007). Τέλος, οι 

τέταρτης γενεάς ΕLISA ανιχνεύουν ταυτόχρονα τα IgG και IgM αντισώματα καθώς 

και το αντιγόνο HIV p24 (Branson, 2007; Saville, et al., 2001). Ενώ το ονομαστικό 

κόστος αυτών των μεθόδων είναι ακόμη πιο υψηλό από την προηγούμενη γενεά 

EIA, ωστόσο είναι οικονομικότερες σε σύγκριση με τη διεξαγωγή δύο ξεχωριστών 

αναλύσεων για αντισώματα και την p24 αντίστοιχα (Constantine & Zink, 2005). 

Επιπλέον αυτές οι ανοσοαντιδράσεις παρουσιάζουν μικρότερη περίοδο παραθύρου 

(περίπου 14 μέρες), σε σύγκριση με τη αντίστοιχη περίοδο των ΕΙΑ 3ης γενιάς 

(περίπου 22 μέρες) (Malhotra, Marwaha & Saluja, 2013) και ακόμα μικρότερη σε 
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σχέση με παλαιότερες μεθόδους, όπου η ανίχνευση των αντισωμάτων γινόταν μέσα 

σε 6-12 εβδομάδες μετά την μόλυνση (Branson, 2007; Saville, et al., 2001). 

Επισημαίνεται ότι η ευαισθησία και η ειδικότητα των τέταρτης γενεάς 

ανοσοαντιδράσεων, προσεγγίζει το 100% (Poljak, Smit & Ross, 2009). 

Λόγω της μειωμένης θετικής διαγνωστικής αξίας των ανωτέρω ανοσοενζυμικών 

μεθόδων, ως συνέπεια των αυξημένων πιθανοτήτων παραγωγής θετικά 

εσφαλμένων αποτελεσμάτων σε περιοχές χαμηλού επιπολασμού του HIV, 

αναπτύχθηκαν διάφορες επιβεβαιωτικές τεχνικές ύπαρξης της λοίμωξης (Branson, 

2003; Constantine & Zink, 2005). Οι συγκεκριμένες τεχνικές είναι περισσότερο 

δαπανηρές, εργώδεις, με αυξημένες πιθανότητες εξαγωγής ασαφών 

αποτελεσμάτων και απαιτούν τεχνογνωσία (Branson, 2003). Η πιο ευρέως 

διαδεδομένη επιβεβαιωτική δοκιμασία, είναι η μέθοδος της ανοσολογικής 

αποτύπωσης κατά Western Blot (WB), όπου με βάση το μοριακό τους βάρος, οι 

διάφορες ιικές πρωτεΐνες διαχωρίζονται μέσω ηλεκτροφόρησης και μεταφέρονται σε 

μία μεμβράνη νιτροκυτταρίνης (ταινία). Στη WB ανιχνεύονται αντισώματα έναντι των 

πρωτεϊνών του env (gp41, gp160, gp120), pol (p31/p34, p39/p40, p51/p32, 

p66/p68) και gag (p17/p18, p24/p25, p55) (Constantine & Zink, 2005; Guan, 2007; 

Roy, Portnoy & Wainberg, 1987). Η WB θεωρείται θετική όταν ανιχνεύονται 

αντισώματα έναντι των πρωτεϊνών p24, p34 και gp41 ή έναντι των πρωτεϊνών gp120 

και gp160 με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ ή World Health 

Organization-WHO) η WB είναι θετική όταν ανιχνεύονται αντισώματα το ελάχιστο 

έναντι δύο πρωτεϊνών env του φακέλου του ιού. Οποιαδήποτε αποτέλεσμα δεν 

πληροί τα πιο πάνω κριτήρια κρίνεται αμφίβολο, ενώ η απουσία αντίδρασης 

εκλαμβάνεται ως αρνητικό αποτέλεσμα (Constantine & Zink, 2005). Σημειώνεται ότι 

τα αντισώματα έναντι των p24 και gp120 ανιχνεύονται νωρίτερα από τα αντίστοιχα 

έναντι της p31 (Roy, Portnoy & Wainberg, 1987). 

Επιπρόσθετα, πέραν της κλασικής μεθόδου διερεύνησης της HIV λοίμωξης, 

αναπτύχθηκαν και ταχείες δοκιμασίες (rapid test) ανίχνευσης του ιού, στο πλάσμα, 

στον ορό, ή στο ολικό αίμα, ή σε εναλλακτικά βιολογικά υγρά, με απουσία 

φλεβοκέντησης, όπως το διίδρωμα στοματικού βλεννογόνου (Arora, Maheshwari & 

Arora, 2013; Centers for Disease Control, 2001; Constantine & Zink, 2005). Οι 

συγκεκριμένες δοκιμασίες βασίζονται σε ανοσο-χρωματογραφικές μεθόδους, όπου 

το αποτέλεσμα εκτιμάται οπτικά εντός 30 λεπτών. Είναι απλές στη χρήση τους, δεν 

απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία στην πραγματοποίησή τους και έχουν εξαιρετικά 
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υψηλή ευαισθησία και ειδικότητά (99-100%) (Constantine & Zink 2005; Branson 

2007; Arora et al. 2013) Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι προσφέρονται σε περίπτωση 

επαγγελματικού ατυχήματος στον τομέα της υγείας ώστε να χορηγηθεί έγκαιρα 

προληπτική θεραπεία στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, εάν κρίνεται απαραίτητο 

(Branson, 2007; Constantine & Zink, 2005). Είναι, επίσης, χρήσιμες οι τεχνικές 

γρήγορου ελέγχου για άμεση εξέταση κατά τον τοκετό εγκύων γυναικών που δεν 

γνωρίζουν εάν είναι φορείς ή όχι του ιού, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα 

μέτρα μείωσης του κινδύνου κάθετης μετάδοσης του HIV (Bulterys, Jamieson & 

O’Sullivan, 2004). Συμβάλλουν επίσης στην έγκαιρη πρόληψη και στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού μέσω της αύξησης των 

ατόμων που υποβάλλονται σε ταχείες εξετάσεις ελέγχου και της έγκαιρης έναρξη 

θεραπείας, όπου απαιτείται (Branson, 2007; Centers for Disease Control, 2006; 

Constantine & Zink, 2005). Παράλληλα, διευκολύνουν το κλινικό έργο σε χώρους με 

υψηλό φόρτο εργασίας, όπως τα τμήματα επειγόντων περιστατικών (Lyss, et al., 

2007). Τέλος, η ανίχνευση του HIV μέσω ταχειών δοκιμασιών εναλλακτικών 

βιολογικών υγρών προσφέρεται για πληθυσμούς που αρνούνται την αιμοληψία (για 

θρησκευτικούς λόγους) ή σε ομάδες ατόμων όπου η φλεβοκέντηση είναι δύσκολη, 

όπως οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών (XEN ή People who Inject 

Drugs-PWID) ή τα παχύσαρκα άτομα (Constantine & Zink, 2005). 

 

1.1.6.3 Μέτρηση των CD4 T λεμφοκυττάρων 

Δεδομένου ότι η HIV λοίμωξη επηρεάζει τον αριθμό και τη λειτουργία των CD4 T 

λεμφοκυττάρων, η μέτρηση των επιπέδων τους συνιστά ένα βασικό εργαστηριακό 

δείκτη της ανοσοποιητικής απόκρισης των HIV οροθετικών ασθενών. Συγκεκριμένα, 

η ακριβής μέτρηση του αριθμού τους κρίνεται απαραίτητη στην πρόγνωση της 

λοίμωξης, στη σταδιοποίηση της νόσου, στη λήψη απόφασης για HAART και στην 

αξιολόγηση της ανοσολογικής απόκρισης σε αυτήν (Centers for Disease Control, 

1992; Fahey, et al., 1990; Krämer, et al., 1992; Langford, Ananworanich & Cooper, 

2007; Mellors, et al., 1997). Για την μέτρηση του απόλυτου αριθμού αυτών των 

κυττάρων ή της ποσοστιαίας αναλογίας τους, χρησιμοποιείται η κυτταρομετρία ροής 

(Constantine & Zink, 2005), η οποία βασίζεται στην αρχή της υδροδυναμικής 

εστίασης των κυττάρων. Επειδή η κυτταρομετρία ροής είναι μια εξειδικευμένη 

μέθοδος, υψηλού κόστους και τεχνικών απαιτήσεων, αναπτύχθηκαν εναλλακτικές 

τεχνικές, όπως η απλοποιημένη κυτταρομετρία ροής άνευ ηλεκτρονικού 
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συστήματος ανάλυσης των δεδομένων και η μικροσκοπική ανάλυση, με ιδιαίτερη 

χρησιμότητα σε χώρες με περιορισμένους πόρους (Constantine & Zink, 2005). 

 

1.1.6.4 Εργαστηριακές μέθοδοι ελέγχου παραμέτρων του HIV 

1.1.6.4.1 Εργαστηριακός ποσοτικός προσδιορισμός του HIV RNA 

Για τον προσδιορισμό του ιικού φορτίου μέσω της ποσοτικοποίησης του 

γενετικού υλικού του ιού, υπάρχουν αρκετές διαφορετικές εργαστηριακές μέθοδοι, 

όπως η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (polymerase chain reaction-PCR), η 

μέθοδος ενισχυμένου σήματος διακλαδιζόμενου DNA (branched DNA-bDNA) η 

τεχνική άμεσου πολλαπλασιασμού του νουκλεϊνικού οξέος-στόχου (nucleic acid 

sequence based amplification–NASBA) (Hart, et al., 1988; Huang, et al., 1995; 

Kievits, et al., 1991; Mulder, et al., 1994; Pachl, et al., 1995). Η PCR είναι η πιο 

διαδεδομένη μέθοδος μέτρησης του HIV RNA. Με αυτή την τεχνική, μια 

συγκεκριμένη προς μελέτη περιοχή του γονιδιώματος, πολλαπλασιάζεται μέχρι και 

δισεκατομμύρια φορές, μέσω της επιλογής της από εκκινητές της διαδικασίας 

πολλαπλασιασμού και της δράσης του ενζύμου πολυμεράση (Constantine & Zink, 

2005; Malainey, 2011). Η τεχνική PCR είναι η πλέον ευαίσθητη μέθοδος ανίχνευσης 

του HIV. Το βασικό της πλεονέκτημα έγκειται στη δυνατότητά της να ανιχνεύσει 

ακόμα και πολύ μικρές ποσότητες του ιού, ενώ το κύριο μειονέκτημα της είναι ότι 

δεν ενδείκνυται η εφαρμογή της σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου ευρείας 

κλίμακας εξαιτίας του ότι είναι επιρρεπής σε επιμολύνσεις (Καπράνος, 2006). 

Η μέθοδος bDNA βασίζεται στην ενίσχυση σήματος ανιχνευτών του DNA. 

Παρόλο, που η ευαισθησία της είναι σχετικά μειωμένη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

τεχνικές, εντούτοις πλεονεκτεί στην ικανότητα αναγνώρισης μεγάλου εύρους 

αλληλουχιών του HIV. Επιπλέον, αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιικού φορτίου στο πλάσμα, στον ορό και στους 

ιστούς. 

Αναφορικά με τη μέθοδο NASBA, επισημαίνεται ότι ανήκει στην κατηγορία των 

ισοθερμικών αντιδράσεων, όπου το γενετικό υλικό του HIV πολλαπλασιάζεται 

άμεσα, χωρίς να απαιτείται η παρουσία της αντίστροφης μεταγραφάσης 

(Constantine & Zink, 2005). 

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος στον τομέα της 

ποσοτικοποίησης του γονιδιώματος του HIV, με αποτέλεσμα οι διαθέσιμες τεχνικές 

να είναι εξαιρετικά ευαίσθητες, με όριο ανίχνευσης κατώτερο των 50 αντιγράφων 
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ιού/ml (Constantine & Zink, 2005). Η ποσοτικοποίηση του ΗΙV RNA στο πλάσμα 

απαιτείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, από όλα τα διαγνωσμένα ΗIV άτομα, για 

τον έλεγχο του ιικού φορτίου και ιδίως από τους ασθενείς που λαμβάνουν ΗΑΑRT, 

δεδομένου ότι συνιστά, ένα σημαντικό δείκτη πρόγνωσης της κλινικής πορείας της 

HIV λοίμωξης και της ανταπόκρισης στη θεραπεία (Department of Health and 

Human Services, 2012; Hughes, et al., 1997; Marschner, et al., 1998). 

 

1.1.6.4.2 Εργαστηριακός έλεγχος της αντοχής του HIV 

Ο έλεγχος της αντοχής του HIV στα αντιρετροϊκά φάρμακα αποτελεί βασική 

παράμετρο της παρακολούθησης των HIV οροθετικών ασθενών (Department of 

Health and Human Services, 2012). Μέσω του συγκεκριμένου ελέγχου, διερευνάται 

η ύπαρξη ανθεκτικών στελεχών κατά τη στιγμή της διάγνωσης της λοίμωξης 

(πρωτογενής αντοχή) και ακολούθως επιλέγεται η αρχική θεραπεία ενάντια στο ιό. 

Παράλληλα, στις περιπτώσεις μη αποτελεσματικών προγενέστερων συνδυασμών 

αντιρετροϊκών φαρμάκων (επίκτητη αντοχή), αποφασίζεται η τροποποίηση της 

χορηγούμενης HAART και η προσθήκη άλλων δραστικών σκευασμάτων έναντι του 

ιού (Alvarez, et al., 2012). Επισημαίνεται ότι τα ανθεκτικά στελέχη του ιού, 

αποτελούν προέκταση της ποικιλομορφίας του HIV, όπου πλήθος γενετικά 

διαφορετικών ιικών στελεχών (quasispecies) αναπαράγονται ταυτόχρονα στο ίδιο 

άτομο (Coffin, 1995). Η συγκεκριμένη γενετική ετερογένεια οφείλεται τόσο στην 

έλλειψη μηχανισμών ελέγχου και επιδιόρθωσης των μεταλλάξεων κατά την ιική 

αντιγραφή ( 1̴ μεταλλαγή ανά γονιδίωμα ανά κύκλο πολλαπλασιασμού) (Mansky, 

1998), όσο και στον αυξημένο ρυθμό πολλαπλασιασμού του ιού in vivo ( ̴1010 ιικά 

σωμάτια την ημέρα), καθώς επίσης και στον γενετικό ανασυνδυασμό των στελεχών 

που μολύνουν το ίδιο κύτταρο (7-30/γονιδίωμα) (Coffin, 1995). Συνεπώς, όταν ο HIV 

παρουσιάζει αντοχή, είναι ικανός να πολλαπλασιάζεται υπέρμετρα, παρουσία 

αυξημένων συγκεντρώσεων φαρμάκου, σε σύγκριση με το στέλεχος φυσικού τύπου 

(wild type) (D’Aquila, et al., 1995; Lorenzi, et al., 1999; Miller, et al., 1998; Schmidt, 

Korn & Walter, 2002). 

Για τον προσδιορισμό της αντοχής του ιού εφαρμόζονται φαινοτυπικές και 

γονοτυπικές μέθοδοι. Οι τεχνικές φαινοτυπικής ανάλυσης εκτιμούν άμεσα την 

ικανότητα πολλαπλασιασμού του ιού σε διαφορετικές συγκεντρώσεις αντιρετροϊκών 

φαρμάκων (Alvarez, et al., 2012; Department of Health and Human Services, 2012; 

Schmidt, Korn & Walter, 2002). Αντίθετα στις γονοτυπικές μεθόδους, εκτιμάται 
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έμμεσα η ευαισθησία του ιού στα αντιρετροϊκά φάρμακα. Δηλαδή, μέσω της μελέτης 

της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας τμήματος της αντίστροφης μεταγραφάσης και 

ολόκληρης της πρωτεάσης, εντοπίζονται μεταλλάξεις, οι οποίες, ενδεχομένως, 

σχετίζονται με την εμφάνιση αντοχής (Department of Health and Human Services, 

2012; Schmidt, Korn & Walter, 2002). 

 

1.1.6.4.3 Εργαστηριακός έλεγχος για πρόσφατη ΗΙV λοίμωξη 

Η πρόσφατη HIV λοίμωξη εξακριβώνεται εργαστηριακά μέσω διαφόρων 

μεθόδων συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής Limiting Antigen Avidity (LAg). Η 

μέθοδος LAg αναπτύχθηκε από το CDC των ΗΠΑ. Bασίζεται στην ωρίμανση της 

αντισωματικής απάντησης στον HIV συναρτήσει του χρόνου και υπολογίζει τιμή 

οπτικής πυκνότητας (Optical Density-ΟDn). Το όριο ODn του 1,5 αναφέρεται σε μια 

μέση διάρκεια πρόσφατης λοίμωξης 130 ημερών (Duong, et al., 2015). 

 

1.1.7 Επιδημιολογία της HIV λοίμωξης 

1.1.7.1 Μετάδοση του HIV 

Ο HIV περιέχεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στο αίμα και στα παράγωγά του, στο 

σπέρμα, στα κολπικά υγρά, στο μητρικό γάλα και σε άλλα βιολογικά υγρά με 

πρόσμιξη αίματος. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή (πρωκτική, 

κολπική, στοματογεννητική), την κοινή χρήση βελονών και συρίγγων με οροθετικό 

άτομο, μέσω της μετάγγισης μολυσμένου αίματος και παραγώγων του, και τέλος 

κάθετα από την οροθετική μητέρα στο παιδί κατά τη διάρκεια της κύησης, του 

τοκετού και του θηλασμού (Centers for Disease Control, 2005). 

Η μεταδοτικότητα στη σεξουαλική επαφή είναι πολλαπλάσια όταν η απροφύλακτη 

επαφή πραγματοποιηθεί την περίοδο της πρωτολοίμωξης του μολυσμένου 

συντρόφου και όταν η νόσος είναι σε προχωρημένο στάδιο (Wawer, et al., 2005). 

Από διάφορες μελέτες φάνηκε ότι η παθητική πρωκτική απροφύλακτη επαφή 

παρουσιάζει τον υψηλότερο κίνδυνο (Shattock & Moore, 2003), ενώ η 

στοματογεννητική μετάδοση είναι εξαιρετικά χαμηλή (Campo, et al., 2006; Lasry, et 

al., 2014). Η παθητική πρωκτική επαφή είναι περισσότερο τραυματική και το 

επιθήλιο του εντέρου επιτρέπει την ευχερέστερη διέλευση του HIV προς τα 

συσσωρεμένα στην περιοχή αυτή λεμφοκύτταρα. Η αυξημένη διασπορά του ιού 

μεταξύ των MSM σχετίζεται και με τη συχνή εναλλαγή των ερωτικών συντρόφων 
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(Κορνάρου, Παπαθανασίου & Ρουμελιώτου, 1997). Στις ετεροφυλικές σεξουαλικές 

επαφές, η μετάδοση είναι ευκολότερη από τον άνδρα προς τη γυναίκα παρά 

αντιστρόφως, μέσω φλεγμονών ή τραυματισμών των βλεννογόνων του γεννητικού 

συστήματος της γυναίκας, και ιδιαίτερα του κόλπου, αλλά και συνυπαρχόντων 

άλλων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων που προκαλούν εξελκώσεις, όπως 

ο έρπητας, το μαλακό έλκος και η σύφιλη (Lasry, et al., 2014). Η πιθανότητα 

μετάδοσης μέσω μετάγγισης θεωρείται στις μέρες μας εξαιρετικά χαμηλή, αφού εδώ 

και αρκετά χρόνια πραγματοποιείται έλεγχος των μονάδων αίματος και των 

παραγώγων τους (Centers for Disease Control, 2005). Η μετάδοση του HIV στους 

PWID πραγματοποιείται μέσω της μεταφοράς μικρών ποσοτήτων μολυσμένου 

αίματος κατά τη διαδικασία της κοινής χρήσης (receptive syringe sharing - 

distributive syringe sharing - indirect syringe sharing - syringe-mediated drug 

sharing: backloading, frontloading), (Des Jarlais, et al., 1994; Friedman, 1995; 

Friedman, et al., 1998; Friedman, et al., 1989; Metzger, et al., 1993; Nicolosi, et al., 

1992). Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό μπορεί να μολυνθεί μετά την έκθεσή του σε 

μολυσμένο αίμα ή μετά από τραυματισμό με μολυσμένες βελόνες και άλλα αιχμηρά 

αντικείμενα (νυστέρια, βελόνες συρραφής τραυμάτων). Η πιθανότητα κάθετης 

μετάδοσης από την οροθετική μητέρα στο έμβρυο είναι περίπου 25% και εξαρτάται 

από το ύψος της ιαιμίας στη μητέρα. Η καισαρική τομή φαίνεται να μειώνει σημαντικά 

τον κίνδυνο περιγεννητικής μετάδοσης, ενώ παράλληλα εξακριβώθηκε η 

αποτελεσματικότητα της χορήγησης αντιρετροικών φαρμάκων κατά την εγκυμοσύνη 

και περιγεννητικά (Ιωαννίδη, 1996). 

Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω των βιολογικών εκκρίσεων (σάλιο, ιδρώτας, δάκρυα, 

ούρα, και κόπρανα), από την κοινή χρήση της τουαλέτας και των οικιακών σκευών, 

με την κοινωνική επαφή (χειραψία, αγκαλιά, φιλί στο μάγουλο) και τα τσιμπήματα 

εντόμων (Hellenic Center for Disease Control and Pevantion, 2006). 

 

1.1.7.2 Πρόληψη του HIV 

Για την αποτελεσματική πρόληψη της μετάδοσης του HIV, θεωρείται επιτακτική η 

ανάγκη εφαρμογής συνδυασμένων παρεμβάσεων πρόληψης (Kurth, et al., 2011). 

Οι σύγχρονες στρατηγικές πρόληψης περιλαμβάνουν: α) την τροποποίηση των 

συμπεριφορών υψηλού κινδύνου, τόσο σε ατομικό αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο, 

μέσω της ορθής και συνεχιζόμενης ενημέρωσης, της προώθησης της χρήσης 

προφυλακτικού (Giannou, et al., 2015), της επέκτασης των προγραμμάτων 
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απεξάρτησης και υποκατάστασης με οπιοειδή  για τους χρήστες ψυχοδραστικών 

ουσιών, της δωρεάν διάθεσης αποστειρωμένου ενέσιμου υλικού στους PWID και 

της δημιουργίας νόμιμων χώρων επιβλεπόμενης χρήσης ναρκωτικών ουσιών και β) 

την προώθηση πρακτικών που σχετίζονται με την παθογένεια του HIV, όπως η 

χορήγηση HAART ως πρόληψη (Cohen, et al., 2011) και προφυλακτική 

αντιρετροϊκή αγωγή πριν και μετά την έκθεση στον ιό (McCormack, et al., 2013; 

Molina, et al., 2015), η μείωση της κάθετης μετάδοσης, η τοπική εφαρμογή ουσιών 

με προληπτική δράση (microbicides-topical prevention strategies), η διενέργεια 

περιτομής στους άνδρες και η θεραπεία των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 

νοσημάτων (Fauci, 2007). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, η επιστημονική κοινότητα, παρά τις 

συνεχιζόμενες προσπάθειες της, δεν κατάφερε να παρασκευάσει ένα ασφαλές και 

αποτελεσματικό εμβόλιο προστασίας από την HIV λοίμωξη. Η αποτυχία ανάπτυξης 

εμβολίου οφείλεται στον ταχύ ρυθμό μεταλλάξεων και στον υψηλό βαθμό γενετικής 

ποικιλομορφίας του HIV. Οι προσπάθειες παραγωγής εμβολίων έχουν εστιαστεί 

στην παραγωγή ειδικών εξουδετερωτικών αντισωμάτων, στη διέγερση των 

κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων και στη χρησιμοποίηση φορέων 

ανασυνδυασμένων ιών (Barouch, 2010; Mascola, et al., 1996). Τα πλέον 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα προέρχονται από μία τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, 

κλινική δοκιμή, την RV144 (Rerks-Ngarm, et al., 2009), η οποία έδειξε μία μικρή 

αλλά στατιστικά σημαντική μείωση της επίπτωσης του HIV σε όσους/ες 

εμβολιάσθηκαν. 

Η χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής φαίνεται να διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 

πρόληψη της μετάδοσης του ιού. Εκτός της ευεργετικής επίδρασής της σε ατομικό 

επίπεδο, μειώνοντας τη νοσηρότητα και θνητότητα των ασθενών με HIV (Palella, et 

al., 1998), μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη περαιτέρω μείωση της 

εξάπλωσης του ιού, μέσω της καταστολής του ιικού RNA στα βιολογικά υγρά 

(Baeten, et al., 2011; Graham, et al., 2007; Quinn, et al., 2000; Vernazza, et al., 

2000). Μεγάλη προοπτική μελέτη έδειξε ότι η HAART ελαττώνει πάνω από 90% τον 

κίνδυνο μετάδοσης του ιού μεταξύ των ετεροφυλικών ζευγαριών διαφορετικού 

σταδίου HIV οροθετικότητας, σε σύγκριση με αντίστοιχα ζευγάρια χωρίς λήψη 

θεραπείας (Donnell, et al., 2010). Η τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή HPTN052 με 

1.763 ζευγάρια διαφορετικού HIV ορολογικού προφίλ από 9 χώρες, έδειξε ότι η 

επίπτωση της HIV λοίμωξης στα οροαρνητικά άτομα των ζευγαριών, όπου ο HIV 
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οροθετικός σύντροφός ξεκίνησε άμεσα θεραπεία, ήταν μειωμένη κατά 96%, 

συγκριτικά με την ομάδα όπου η HAART χορηγήθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο 

(Cohen, et al., 2011). Η προληπτική αντιρετροϊκή αγωγή πριν την έκθεση μεταξύ 

των HIV οροαρνητικών ατόμων με συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, κυρίως των 

MSM, έχει φανεί αποτελεσματική σε τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές (Grant, et al., 

2010; Molina, et al., 2015). 

 

1.1.7.3 Κοινωνικά δίκτυα και μετάδοση/πρόληψη του HIV 

Τα κοινωνικομετρικά ή κοινωνικά δίκτυα (sociometric networks or social 

networks) περιγράφουν τα διάφορα είδη σχέσεων (πχ. σεξουαλικές, οικογενειακές, 

φιλικές, κοινωνικές, έμμεσες ή άμεσες) που αναπτύσσονται μεταξύ όλων των μελών 

που ανήκουν σε αυτά (Amirkhanian, Kelly & McAuliffe, 2005). Μέσω των αναλύσεων 

των κοινωνικομετρικών δικτύων, παρέχεται η δυνατότητα διερεύνησης του τρόπου 

με τον οποίο ένα μέλος ενσωματώνεται σε αυτά όσο και των μαθηματικών 

προτύπων που απαντώνται στα δίκτυα και των επιδράσεων που τα πρότυπα αυτά 

ασκούν στη συμπεριφορά των μελών του δικτύου (Friedman, 1995; Morris, Zavisca 

& Dean, 1995; Rothenberg, et al., 1998). Ο όρος κοινωνικά δίκτυα δεν πρέπει να 

ταυτίζεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, αν και αρκετές από 

τις σχέσεις που υπάρχουν εκεί αποτελούν ταυτόχρονα και σχέσεις 

κοινωνικομετρικών δικτύων. 

Στα κοινωνικά δίκτυα μετρούνται τα χαρακτηριστικά τους, όπως η τοπογραφική 

θέση των μελών, η πυκνότητα του δικτύου σε μέλη ή το μέγεθός τους, δηλαδή ο 

αριθμός των μελών τους. Κάποιες από τις σχέσεις μεταξύ των μελών των δικτύων 

μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης από κάποιο μεταδοτικό νόσημα, όπως 

ο HIV (Costenbader, Astone & Latkin, 2006; Latkin, et al., 2003; Latkin, Sherman & 

Knowlton, 2003; Miller & Neaigus, 2001; Neaigus, et al., 1996). Εάν, για 

παράδειγμα, δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα είναι θετικό στον HIV και το άλλο 

αρνητικό, και τα οποία ανήκουν στο ίδιο δίκτυο φίλων, μοιραστούν μία σύριγγα, τότε 

η σχέση μεταξύ τους ενέχει τον κίνδυνο μόλυνσης από τον HIV. Η μελέτη των 

κοινωνικών δικτύων μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη των μεταδοτικών 

νοσημάτων. Για παράδειγμα, η διάδοση μηνυμάτων για την πρόληψη του HIV 

μεταξύ των χρηστών ναρκωτικών μπορεί να γίνει πιο εύκολα από παλιούς χρήστες, 

οι οποίες μπορούν να διεισδύσουν βαθύτερα στα δίκτυα χρήσης και να επηρεάσουν 

ενεργά μέλη των δικτύων αυτών. 
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1.1.7.4 Παγκόσμια επιδημιολογία του HIV 

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για το AIDS (United 

Nation & AIDS-UNAIDS), o συνολικός αριθμός των φορέων του HIV, για το έτος 

2018, ανερχόταν παγκοσμίως στα 37.9 εκατομμύρια (εκ.), εκ των οποίων, 36.2 εκ. 

ήταν ενήλικες, 18.8 εκ. ήταν γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω, και τέλος τα υπόλοιπα 

1.7 εκ. ήταν παιδιά κάτω των 15 ετών. Tο ίδιο έτος παρουσιάστηκαν 1.7 εκ. νέες 

μολύνσεις από τον ιό σε σχέση με τα 3.1 εκ. του 2000. Δηλαδή, κατά την χρονική 

περίοδο από το 2000 μέχρι το 2018, ο αριθμός των νέων μολύνσεων παγκοσμίως 

μειώθηκε κατά 45.2%. Μείωση της τάξης του 41%, παρατηρήθηκε και στην 

κατηγορία των παιδιών, σε σχέση με το 2010. Επίσης, συνολικά, 770 χιλιάδες άτομα 

απεβίωσαν το 2018, σε σύγκριση με τα 1.9 εκ. του 2005. Κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 18 ετών (2000-2018), περίπου 74.9 εκ. άνθρωποι μολύνθηκαν από τον 

HIV και εξ αυτών, 32.0 εκ. έχασαν την ζωή τους από σχετικές με το AIDS ασθένειες 

(UNAIDS, 2019). 

Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος της HIV λοίμωξης παρουσιάζεται στην περιοχή της 

υποσαχάριας Αφρικής, όπου 25.7 εκ. άτομα φέρουν τον ιό, αντιστοιχώντας στο 66% 

του συνολικού αριθμού των φορέων παγκοσμίως. Παράλληλα, το ποσοστό των 

θανάτων και των νέων μολύνσεων αυτής της περιοχής αντανακλά αντίστοιχα το 

66% και το 70% των θανάτων και των νέων μολύνσεων παγκοσμίως (WHO, 2017). 

Στις ομάδες με συμπεριφορές υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται οι MSM, οι 

PWID και τα εκδιδόμενα άτομα. Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, οι επαφές 

μεταξύ ανδρών συνιστούν τη συνηθέστερη οδό μόλυνσης, ενώ σε χώρες, όπως της 

πρώην Σοβιετικής ένωσης, την κύρια πηγή μόλυνσης αποτελεί η χρήση 

ενδοφλέβιων ουσιών και η ετεροφυλοφιλική επαφή (Bobkova, 2013). Στις 

περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι συχνότερη η ετεροφυλόφιλη 

μετάδοση, σε αντίθεση με αυτές της Δυτικής Ευρώπης, όπου επικρατεί η σεξουαλική 

μετάδοση μεταξύ ανδρών (HIV/AIDS European Centre for Disease Prevention and 

Control, 2013). Στην Αφρική, παραμένει ως η κύρια αιτία μετάδοσης, η 

ετεροφυλοφιλική σεξουαλική επαφή. 

Παρόλο που στις ανεπτυγμένες χώρες παρατηρείται μεγάλη αύξηση του 

προσδόκιμου ζωής των HIV οροθετικών ατόμων (Samji, et al., 2013), εξαιτίας του 

καλού επιπέδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στις χώρες της υποσαχάριας 

Αφρικής το ΑΙDS παραμένει η συχνότερη αιτία θανάτου. Σε ορισμένες χώρες της 

Αφρικής, ο μέσος όρος ζωής φθάνει μόλις τα 30-35 έτη, αφήνοντας πάνω από 10 
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εκ. παιδιά ορφανά (HIV/AIDS European Centre for Disease Prevention and Control, 

2013; Kallings, 2008; UNAIDS, 2016, 2014). 

 

1.1.7.5 Μοριακή επιδημιολογία του HIV 

Σε μοριακό επίπεδο ο HIV υποδιαιρείται σε δύο τύπους, στον HIV-1 και στον HIV-

2. O HIV-1 εμφανίζει παγκόσμια κατανομή και προκαλεί την πλειοψηφία των 

λοιμώξεων (Y Takebe, Uenishi & Li, 2008). Αντίθετα, ο HIV-2 περιορίζεται 

γεωγραφικά, κυρίως στη δυτική Αφρική, αν και έχουν αναφερθεί σποραδικές 

περιπτώσεις και περιορισμένες εξάρσεις του και σε άλλες περιοχές, όπως στις ΗΠΑ, 

στην Ευρώπη και στην Αυστραλία (Cilla, et al., 2001; Clavel, Guetard & Brun-

Vezinet, 1986; Damond, et al., 2004; Pfützner, et al., 1992; Sullivan, Guido & Metler, 

1998; Yuki, Nochi & Kiyono, 2007). Σημειώνεται ότι, παρόλο που τα κλινικά 

χαρακτηριστικά της HIV-2 λοίμωξης είναι όμοια με εκείνα της λοίμωξης από τον HIV-

1, εντούτοις είναι ηπιότερα, χαρακτηρίζοντας τον HIV-2 ως λιγότερο λοιμογόνο και 

με μικρότερη επίπτωση παγκοσμίως (Kanki, et al., 1994; Y Takebe, Uenishi & Li, 

2008). O HIV-2 κατηγοριοποιείται σε γενετικές ομάδες (Α-G), αλλά μόνο οι Α και Β 

παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης, ενώ έχει καταγραφεί και 

ανασυνδυασμός τους (HIV2_CRF01_AB) (Damond, et al., 2004; Sharp & Hahn, 

2011; Y Takebe, Uenishi & Li, 2008). 

Ο ΗΙV-1, διαιρείται σε τέσσερις ομάδες (groups) (M, N, O και P), κάθε μια εκ των 

οποίων προήλθε από μόλυνση ανθρώπων με διαφορετικά στελέχη του SIV (Gao, 

et al., 1999; Sharp & Hahn, 2011). Επιδημιολογικά, η ομάδα Μ απαντάται στο 95% 

των περιπτώσεων της πανδημίας του AIDS. Αντίθετα, οι ομάδες Ο (Outlier) και Ν 

(New) αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα, ένα μικρό ποσοστό των λοιμώξεων στην 

κεντρική Αφρική και ένα περιορισμένο αριθμό HIV οροθετικών στο Καμερούν 

(Gürtler, Hauser & Eberle, 1994; Simon, Mauclère & Roques, 1998; Y Takebe, 

Uenishi & Li, 2008). Η ομάδα P ανακαλύφθηκε πρόσφατα και έχει εντοπισθεί σε δύο 

άτομα (Sharp & Hahn, 2011; Vallari, et al., 2011). 

 H ομάδα Μ υποδιαιρείται σε υπότυπους (A-D, F-H, J, K) και υπο-υπότυπους 

Α1/Α2 και F1/F2. Μέσω ανασυνδιασμού διαφόρων υποτύπων του HIV-1, 

προκύπτουν νέα στελέχη, τα οποία ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με 

την αριθμητική πληθυσμιακή ανίχνευσή τους. Στην πρώτη κατηγορία εμπίπτουν 

ανασυνδυασμένα στελέχη, γνωστά ως κυκλοφορούσες ανασυνδιασμένες μορφές 

(Circulating Recombinant Forms-CRFs), τα οποία ανιχνεύονται σε περισσότερα 
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από 3 άτομα, χωρίς καμία άμεση επιδημιολογική σύνδεση μεταξύ τους. Αντίθετα, 

στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται μοναδικές ανασυνδιασμένες μορφές 

(Unique Recombinant Forms-URFs), οι οποίες εμφανίζονται σε ένα μεμονωμένο 

άτομο ή σε μικρή ομάδα ανθρώπων, επιδημιολογικά συσχετιζόμενων. Μέχρι 

σήμερα (2019), έχουν ανιχνευθεί 99 CRFs (http://www.hiv.lanl.gov/). 

Στην κεντρική Αφρική έχουν ταυτοποιηθεί σχεδόν όλοι οι υπότυποι της ομάδας 

Μ, όπως, επίσης, και στελέχη των ομάδων Ο, Ν και P (Sharp & Hahn, 2011; Y. 

Takebe, Uenishi & Li, 2008). Σε παγκόσμιο επίπεδο επικρατεί ο υπότυπος C (50%), 

ενώ ο υπότυπος Β κυριαρχεί στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία 

(Hemelaar, et al., 2011). 

 

1.1.8 Θεραπεία 

Η ΗΑΑRT αποτελεί μέχρι στιγμής το αποτελεσματικότερο μέτρο αντιμετώπισης 

του HIV. Τα αντιρετροϊκά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της HIV 

λοίμωξης είναι κυρίως αναστολείς διαφόρων ενζύμων, τα οποία λαμβάνουν μέρος 

στον κύκλο αναπαραγωγής του ιού. Στα φάρμακα περιλαμβάνονται: 1) αναστολείς 

της RT (Reverse Transcriptase Inhibitors-RTIs) - νουκλεοσιδικά (Nucleoside 

Reverse Transcriptase Inhibitors-NRTIs), μη-νουκλεοσίδικα (non-Nucleoside 

Reverse Transcriptase Inhibitors-nNRTIs) ή νουκλεοτιδικά ανάλογα (Nucleotide 

Reverse Transcriptase Inhibitors-NtRTIs), 2) αναστολείς της PR (Protease 

Inhibitors-PIs), 3) αναστολείς της IN (Integrase Inhibitors-INIs), 4) αναστολείς 

σύντηξης (Fusion Inhibitors-FIs), και 5) αναστολείς του υποδοχέα CCR5 (P5I- CCR5 

Inhibitor) (Department of Health and Human Services, 2012). Η μέγιστη καταστολή 

του ιικού πολλαπλασιασμού μέσω της HAART επιτυγχάνεται με τη χορήγηση 

τριπλών ή πολλαπλών συνδυασμών αντιρετροϊκών φαρμάκων. Για την πλήρη 

αποτελεσματικότητα της HAART, ωστόσο, πρέπει να υπερκεραστούν σημαντικοί 

παράγοντες, όπως η δυσκολία συμμόρφωσης των ασθενών στα πολύπλοκα 

θεραπευτικά σχήματα, η ανάπτυξη αντοχής και η εμφάνιση ανεπιθύμητων 

ενεργειών (Τσιάρα et al, 2006). 
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1.2  Λοίμωξη του ιού ΗΙV στην Ελλάδα 

1.2.1 Επιδημιολογία του ΗΙV 

Στην Ελλάδα, τα πρώτα περιστατικά HIV εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας 

του 1980, παρουσιάζοντας διαχρονικά φάσεις έξαρσης και ύφεσης. Η επιδημιολογία 

του ιού στην Ελλάδα μπορεί να χωριστεί σε δύο χρονικές περιόδους: 1) την περίοδο 

πριν την επιδημία του HIV στους PWID (1984-2010) και 2) την περίοδο της 

επιδημικής έκρηξης του ιού στους PWID (2011-2014), οι οποίες αναλύονται 

εκτενέστερα πιο κάτω. 

 

1.2.1.1 Περίοδος πριν την επιδημία του HIV στους PWID 

H καταγραφή των περιστατικών AIDS αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο των 

στρατηγικών παρακολούθησης του HIV στην Ελλάδα (Nikolopoulos, Paraskevis & 

Hatzakis, 2008). Ωστόσο, εξαιτίας της μεγάλης μείωσης της επίπτωσης του ΑΙDS, 

λόγω της εισαγωγής και ευρείας χορήγησης HAART, η παρακολούθηση του AIDS 

δεν αντανακλούσε πλέον αξιόπιστα την επίπτωση της HIV λοίμωξης (Hellenic 

Center for Disease Control and Prevention, 2014; HIV/AIDS European Centre for 

Disease Prevention and Control, 2008). Συνεπώς, όπως και σε άλλες δυτικές χώρες, 

καθιερώθηκε και στην Ελλάδα το σύστημα παρακολούθησης τόσο των 

περιστατικών HIV όσο και των κρουσμάτων AIDS (Hamers & Downs, 2004; Hellenic 

Center for Disease Control and Prevention, 2014; HIV/AIDS European Centre for 

Disease Prevention and Control, 2008), το οποίο αποτελεί πλέον την κύρια πηγή 

επιδημιολογικών δεδομένων στην Ελλάδα (Nikolopoulos, Paraskevis & Hatzakis, 

2008). 

Σύμφωνα με το σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης που λειτουργεί στο Κέντρο 

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ - Hellenic Center for Disease 

Control and Prevention - HCDCP) (μετονομάστηκε σε Εθνικός Οργανισμός 

Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) - Hellenic National Public Health Organization - HNPHO), 

υπήρξε σταθερή αυξητική πορεία από την αρχή της επιδημίας μέχρι το 1998/1999, 

οπότε και ξεκίνησε το νέο σύστημα καταγραφής που συνδυάστηκε με μία εκρηκτική 

αύξηση στις διαγνώσεις (>1000 περιστατικά το 1999). Ακολούθως, το 2000, 

σημειώθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, μια μεγάλη πτώση στον ετήσιο αριθμό 

(<500), κάτι που συνηθίζεται μετά από τεχνικές αλλαγές σε συστήματα 

επιδημιολογικής επιτήρησης. Από το 2001 μέχρι το 2004, ο αριθμός των νέων 

περιστατικών σε ετήσια βάση κυμάνθηκε από 400 έως 450. Το 2005 και 2006 
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αρχίζει μία νέα αύξηση της τάξης του 25% (Hellenic Center for Disease Control and 

Prevention, 2014). Το 2008 ο αριθμός των ετήσιων διαγνώσεων ξεπερνά το 600, 

τάση που συνεχίστηκε μέχρι το 2010. 

Η σεξουαλική επαφή μεταξύ ομοφυλοφίλων και αμφιφυλόφιλων ανδρών αποτελεί 

την κύρια πηγή μετάδοσης του HIV, καθώς αναφέρεται στο 50% των διαγνώσεων 

στην Ελλάδα (Hellenic Center for Disease Control and Prevention, 2014). Δεύτερη 

σε συχνότητα είναι η μετάδοση μέσω της ετεροφυλοφιλικής επαφής, στην οποία 

συνέβαλαν και τα μεταναστευτικά ρεύματα από περιοχές με γενικευμένες επιδημίες, 

όπως η υποσαχάρια Αφρική (European Centre for Disease Prevention and Control, 

2012; Hamers & Downs, 2004; Georgios Nikolopoulos, et al., 2005). Αναφορικά με 

τους PWID, σημειώνεται ότι σε όλη την διάρκεια των χρόνων μέχρι και το 2010, 

παρατηρούνταν ετησίως 10-20 κρούσματα (Hellenic Center for Disease Control and 

Prevention, 2014; Nikolopoulos, Paraskevis & Hatzakis, 2008; Dimitrios Paraskevis, 

et al., 2013). Ωστόσο, διάφοροι δείκτες συμπεριφοράς και ο εξαιρετικά υψηλός 

επιπολασμός αντισωμάτων κατά του ιού της ηπατίτιδας C (ΗCV), είχαν αναδείξει 

την ύπαρξη μη ασφαλών πρακτικών ενδοφλέβιας χρήσης, οι οποίες μπορούσαν να 

συμβάλουν σε επιδημική έκρηξη του HIV (Point. GRF, 2006). O σταθερά χαμηλός 

επιπολασμός του HIV μεταξύ των PWID, πριν το 2010, πιθανόν να οφειλόταν: 1) 

στο γεγονός ότι ο ιός δεν είχε φτάσει σε κρίσιμη μάζα εκρηκτικής αύξησης (Point. 

GRF, 2006), 2) στις περιστασιακές και όχι συστηματικές πρακτικές κοινής χρήσης, 

3) στην επιλεκτική κοινή χρήση με σταθερούς ερωτικούς συντρόφους ή στενούς 

φίλους και τέλος 4) στον συχνό καθαρισμό του εξοπλισμού χρήσης (Nikolopoulos, 

Paraskevis & Hatzakis, 2008). 

 

1.2.1.2 Περίοδος επιδημίας του HIV στους PWID 

Το 2011, η αύξηση των διαγνωσθέντων HIV περιστατικών ήταν της τάξης του 

57% (954 νέα περιστατικά), σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2010). Το 2012, ο 

αριθμός των διαγνώσεων εκτοξεύθηκε στις 1180 (21.2% αύξηση σε σχέση με το 

2011), καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή διαχρονικά, ενώ το 2013 παρατηρήθηκε 

μικρή πτώση (921 νέα περιστατικά), η οποία συνεχίστηκε και το 2014 (802) (Hellenic 

Center for Disease Control and Prevention, 2014). 

Σε αυτή την περίοδο επικρατεί η δραματική αύξηση των PWID, τόσο στο σύνολο 

των HIV θετικών ατόμων όσο και στα νέα περιστατικά HIV λοίμωξης. Συγκεκριμένα, 

το 2011 τα νέα περιστατικά (N=241) σε αυτόν τον πληθυσμό αυξήθηκαν κατά 
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1500% περίπου σε σχέση με το 2010 (15). Μέσω εξειδικευμένης εξέτασης (avidity 

test) αποδείχθηκε ότι στο 57% των δειγμάτων η μόλυνση ήταν πρόσφατη (European 

Centre for Disease Prevention and Control, 2012). Η συντριπτική πλειοψηφία των 

περιστατικών κατοικούσαν στην Αθήνα (περίπου 70%). Επιπρόσθετα, σημειώθηκε 

αύξηση του επιπολασμού του HIV και στους χρήστες ναρκωτικών που 

προσέρχονταν σε κέντρα απεξάρτησης/υποκατάστασης με οπιοειδή της Αθήνας, 

από 2% (2010) σε 8% (2011). Ακολούθως, το 2012 συνεχίσθηκε η ραγδαία αύξηση 

των νέων HIV περαστικών (Ν=522) στην ομάδα των χρηστών μετατρέποντας τους, 

για πρώτη φορά από την αρχή της επιδημίας στην Ελλάδα, στην επικρατέστερη 

ομάδα μετάδοσης με ποσοστό 44.2% έναντι του 25.8% για τους MSM. Μοριακές 

μελέτες το 2011 και 2012 έδειξαν ότι πάνω από το 90% των μολύνσεων σε PWID 

άνηκε σε ενεργά δίκτυα μετάδοσης, σε πλήρη αντίθεση με το αντίστοιχο 5% πριν το 

2010 (Paraskevis, et al., 2013), ενώ παρατηρήθηκε η εμφάνιση νέων στελεχών 

(Paraskevis, et al., 2011; Paraskevis, et al., 2013). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί 

ότι η μεγάλη αύξηση των νέων διαγνώσεων το 2012 μπορεί ως ένα βαθμό να  

οφείλεται στην εντατικοποίηση του εργαστηριακού ελέγχου για τον HIV, κυρίως στο 

πλαίσιο του προγράμματος AΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. 

 Το 2013, ο αριθμός των νέων περιστατικών HIV στην ομάδα των PWID 

παράμεινε υψηλός (Ν=262) αλλά με σαφή κάμψη συγκριτικά με το 2012, ενώ το 

2014 μειώθηκε ακόμη περισσότερο (Ν=106). Παράλληλα και η επίπτωση της HIV 

λοίμωξης μειώθηκε σημαντικά από τα μέσα του 2012 έως τα τέλη του 2013 (Sypsa, 

et al., 2017; Nikolopoulos, et al., 2016). H παρατηρούμενη μείωση πιθανόν να 

οφείλεται: 1) στη θετική ανταπόκριση και στις συντονισμένες παρεμβάσεις μεγάλης 

κλίμακας από τους οργανισμούς υγείας, τα πανεπιστήμια και τις μη κυβερνητικές 

οργανώσεις (MKO ή Non-governmental organization-NGOs), παρότι πριν την 

έναρξη της επιδημίας η πρόληψη και η συνεργασία απείχε κατά πολύ από τα διεθνή 

πρότυπα (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2012; 

Nikolopoulos, Paraskevis & Hatzakis, 2008; Paraskevis, et al., 2013), 2) στη μεγάλη 

αύξηση του αριθμού των PWID που ελέχθηκαν για τον HIV, κυρίως στο πλαίσιο του 

προγράμματος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, που είχε σαν αποτέλεσμα PWID που δεν γνώριζαν 

για τη μόλυνσή τους να λάβουν συμβουλευτική, να διασυνδεθούν με θεραπευτικές 

δομές και να μειωθεί τελικά το ιικό τους φορτίο και κατ’επέκταση η μολυσματικότητά 

τους, 3) στη μείωση των επικίνδυνων συμπεριφορών, κυρίως στο πλαίσιο του 

προγράμματος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Pavlopoulou, et al., 2020), 4) στη μείωση των 
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λιστών αναμονής των κέντρων θεραπείας υποκατάστασης με οπιοειδή (Opioid 

Substitution Therapy-OST) σε 4 χρόνια, 5) στην αύξηση της κάλυψης της OST κατά 

35% το 2012 συγκριτικά με το 20% το 2010 (European Monitoring Centre for Drugs 

and Drug Addiction, 2012; Malliori, et al., 2013) και τέλος 5) στην κλιμάκωση των 

προγραμμάτων διανομής συρίγγων/βελονών (Needle/Syringe programs-NSP). 

Συγκεκριμένα, η ετήσια διανομή των συρίγγων/βελονών στους PWID ήταν 

μικρότερη από 20 σύριγγες/βελόνες ανά χρήση το 2011, ενώ το 2012 σχεδόν 

επταπλασιάστηκε σε σχέση με το 2010 (κατανομή 61500 το 2000 και περίπου 

407000 συρίγγων το 2012)  H ετήσια NSP κάλυψη στο κέντρο της Αθήνας το 2012 

έφτασε τις 133 σύριγγες/βελόνες ανά χρήστη (European Monitoring Centre for 

Drugs and Drug Addiction, 2012). To διάστημα 2013 και 2014 επικράτησε εκ νέου η 

σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών ως ο συνηθέστερος τρόπος μετάδοσης του HIV 

(33,4% το 2013 και 44,1% το 2014), ακολουθούμενη από την ενδοφλέβια χρήση 

(28,5% το 2013 και 13,2% το 2014). Παράλληλα, τόσο η ετεροφυλοφιλική μετάδοση 

όσο και οι ΗIV λοιμώξεις με απροσδιόριστη πηγή μόλυνσης, παρέμειναν σταθερά 

στα ίδια επίπεδα με το 2012 (Hellenic Center for Disease Control and Prevention 

2012; Hellenic Center for Disease Control and Prevention 2014). 

 

1.2.1.2.1 Σημαντικά γεγονότα και επιδημία του HIV 

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επιδημίας του ΗΙV στην Ελλάδα 

διενεργήθηκαν παραλληλισμοί με παρόμοιες καταστάσεις σε άλλες χώρες ούτως 

ώστε να εντοπιστούν τα αιτιολογικά μονοπάτια της επιδημίας και να ληφθούν τα 

κατάλληλα μέτρα. Δεδομένης της οικονομικής κρίσης (σημαντικό γεγονός-big event) 

που βιώνει μέχρι σήμερα η Ελλάδα, εξετάστηκε η θεωρία των σημαντικών 

γεγονότων (Big Events), η οποία αναπτύχθηκε από τον Sam Friedman (Friedman, 

Rossi & Braine, 2009) και η οποία αναφέρει ότι γεγονότα, όπως πόλεμοι, 

οικονομικές κρίσεις ή οικολογικές καταστροφές μπορεί να προκαλέσουν αύξηση του 

κινδύνου μετάδοσης του HIV και άλλων μεταδοτικών νοσημάτων στην περιοχή που 

πλήττεται από την κρίση. Χρησιμοποιώντας οικολογικού τύπου αναλύσεις 

(Paraskevis, et al., 2013), παρατηρήθηκε στην Ελλάδα στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ της αύξησης του ρυθμού διάγνωσης του ιού μεταξύ των χρηστών και της 

ταυτόχρονης μείωσης του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος (Gross Domestic 

Product-GDP) (Paraskevis, et al., 2013). Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 

παρατηρήθηκαν επίσης μεταξύ του ρυθμού μείωσης του GDP και άλλων 
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μεταβλητών συμπεριλαμβανομένων του επιπολασμού HIV στους PWID στην 

Αθήνα, του ιού της ηπατίτιδας C (HCV-Hepatitis C Virus) στους νέους χρήστες και 

του ποσοστού αστέγων και ανεργίας των PWID στην Αθήνα. H έλλειψη σταθερής 

στέγης ήταν επίσης ο σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας HIV 

οροθετικότητας στο πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Sypsa, et al., 2015) καθώς και 

παράγοντας κινδύνου για ορομετατροπή HIV (Sypsa, et al., 2017). 

Φαίνεται ότι, μέσα στην κρίση, PWID με απώλεια δουλειάς ή χωρίς οικογενειακή 

οικονομική στήριξη, έμειναν με ανεπαρκές εισόδημα, αδυνατώντας πιθανόν να 

πληρώσουν ενοίκια και στεγαστικά δάνεια, και κατέληξαν, όντας άστεγοι κάποιοι/ες 

από αυτούς, να συχνάζουν στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, σε 

παραδοσιακούς κεντρικούς τόπους χρήσης ναρκωτικών στην Αθήνα, όπου 

εντοπίστηκε η επιδημία. Σε άλλες χώρες στο παρελθόν, η έλλειψη σταθερής στέγης, 

συσχετίστηκε με επικίνδυνες συμπεριφορές και με τα χαρακτηριστικά των δικτύων 

μετάδοσης του ιού (Des Jarlais, Braine & Friedmann, 2007; Friedman & Reid, 2002; 

Linton, et al., 2013; Reyes, et al., 2005). Επομένως, στο κέντρο της Αθήνας, μάλλον, 

δίκτυα Ελλήνων και μεταναστών PWID με καταγεγραμμένες στο παρελθόν 

επικίνδυνες συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης, άρχισαν να αναμειγνύονται (G 

Nikolopoulos, Paraskevis & Hatzakis, 2008), με αποτέλεσμα οι πολλαπλές 

εισαγωγές νέων στελεχών HIV (CRF14_BG, CRF35_AD με παρόμοιες αλληλουχίες 

στο Ιράν/Αφγανιστάν, υπότυπος Α και υπότυπος Β) να εξαπλωθούν γρήγορα σε 

ένα μεγαλύτερο, σε σχέση με το παρελθόν, δίκτυο χρήσης (Paraskevis, et al., 2013). 

 

1.2.1.2.2 Φορείς για τον HIV στην Ελλάδα 

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της επιδημίας του ΗΙV στην Ελλάδα, 

υπάρχουν διάφοροι φορείς, οι οποίοι σε συνεργασία μεταξύ τους ή και με άλλες 

κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης, 

θεραπείας και στήριξης. 

Το ΚΕΕΛΠΝΟ/ΕΟΔΥ αποτελεί τον στρατηγικό και επιχειρησιακό βραχίονα του 

Υπουργείου Υγείας στην Ελλάδα για την υλοποίηση της εθνικής και Ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για την αντιμετώπιση του ιού ειδικά και για την προστασία της δημόσιας 

υγείας γενικότερα. Από την ίδρυση του το 1992 μέχρι και σήμερα, έχει αναπτύξει 

ολιστικά προγράμματα πρόληψης, τόσο για τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες 

(ΜSM, PWID, μετανάστες, εκδιδόμενα άτομα), όσο και για τον γενικό πληθυσμό, 

δίνοντας έμφαση στους/στις νέους/ες. Το ΚΕΕΛΠΝΟ/ΕΟΔΥδιεξάγει εκπαιδευτικές 
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ομιλίες σε συνδέσμους γονέων και κηδεμόνων, σχολεία και στρατιωτικές μονάδες, 

σε συνεργασία με διεπιστημονικό προσωπικό (ιατρούς, νοσηλευτές, βιολόγους, 

κοινωνιολόγους) και κοινωνικούς φορείς. Για την υλοποίηση των δράσεων, 

αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό διάφορα επικοινωνιακά μέσα, όπως διανομή 

ενημερωτικών φυλλαδίων, δημιουργία διαφημιστικών trailer, αρθρογράφηση σε 

ευρέως διαδεδομένες εφημερίδες και περιοδικά ποικίλης ύλης, διαδικτυακές 

καμπάνιες και τηλεοπτικά προγράμματα. Το ΚΕΕΛΠΝΟ/ΕΟΔΥ προβαίνει επίσης σε 

καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε κεντρικά σημεία συγκέντρωσης 

των ευάλωτων πληθυσμών (προγράμματα δρόμου - street work). Ο φορέας 

συντονίζει τη φαρμακευτική αντιμετώπιση των HIV/AIDS ατόμων και διαμορφώνει 

κατευθυντήριες οδηγίες για τον έλεγχο του ιού και την HAART, σε συνεργασία με 

τους κλινικούς ιατρούς των Μονάδων Λοιμώξεων στα νοσοκομεία της χώρας. 

Ταυτόχρονα, έχει ψυχοκοινωνικό-υποστηρικτικό ρόλο, μέσω της δημιουργίας 

τηλεφωνικής γραμμής για οροθετικά άτομα, συμβουλευτικoύ σταθμού και 

υποστηρικτικών στεγαστικών δομών για HIV/AIDS φορείς, ενώ έχει προχωρήσει 

στην ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών. Τέλος το ΚΕΕΛΠΝΟ/ΕΟΔΥ είναι υπεύθυνο 

για την επιδημιολογική επιτήρηση της HIV λοίμωξης και συνεργάζεται με διεθνείς 

φορείς δημόσιας υγείας. 

Το «Κέντρο Ζωής» είναι MKO, με έτος ίδρυσης το 1991, η οποία προσφέρει 

υπηρεσίες κάλυψης των αναγκών τόσο των HIV/AIDS φορέων όσο και των 

οικογενειών τους, αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού σε συνεργασία με το 

υπουργείο Υγείας, το ΚΕΕΛΠΝΟ/ΕΟΔΥ και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. 

Ανάμεσα στις δράσεις του, συγκαταλέγονται η υλοποίηση ενημερωτικών 

προγραμμάτων πρόληψης, η διοργάνωση ομιλιών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

χώρους εργασίας και συνάθροισης, καθώς και η έκδοση περιοδικού γενικού και 

ενημερωτικού χαρακτήρα. Το «Κέντρο Ζωής» παρέχει επίσης υπηρεσίες 

κοινωνικής, οικονομικής, εργασιακής και ψυχολογικής στήριξης, μέσω του 

προγράμματος συντροφικότητας στα νοσολευτήρια και στο σπίτι, καθώς και του 

προγράμματος στήριξης οροθετικών ατόμων στις φυλακές του Κορυδαλλού. 

Παράλληλα, αποτελεί χώρο συνάθροισης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας ατόμων με 

HIV/AIDS, ενώ συμμετέχει και σε Ευρωπαϊκά δίκτυα (AIDS Action Europe). 

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή», που ιδρύθηκε το 2009, 

στοχεύει στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με HIV/AIDS, στην 

αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού και στον περιορισμό των κοινωνικών και 



67 
 

οικονομικών επιπτώσεων του HIV/AIDS στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα, ο σύλλογος 

αποσκοπεί στην εξασφάλιση καλύτερων πρακτικών πρόληψης και ενημέρωσης, και 

καλύτερων υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας, 

τόσο για το σύνολο των οροθετικών ατόμων όσο και των κοινωνικά ευάλωτων 

πληθυσμιακών ομάδων. 

Με την υποστήριξη της «Θετικής Φωνής», για την προαγωγή του HIV ελέγχου, 

από το 2013 λειτουργούν μη κλινικά κέντρα ελέγχου για τον HIV (checkpoints). Τα 

κέντρα, τα οποία λειτουργούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προσφέρουν τη 

δυνατότητα άμεσου, γρήγορου και ανώνυμου ελέγχου για τον ΗΙV και τις ιογενείς 

ηπατίτιδες B και C. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, τα Checkpoints 

προσφέρουν άμεση διασύνδεση με τις μονάδες υγείας για ενημέρωση, θεραπεία και 

ψυχολογική υποστήριξη. 

Η MKO «Praksis» η οποία ιδρύθηκε το 1996, παρέχει ψυχοκοινωνική, οικονομική 

και εργασιακή βοήθεια σε ευάλωτα άτομα, διαμορφώνει και εφαρμόζει επιπρόσθετα 

προγράμματα στέγασης και δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δίνοντας 

έμφαση στις κοινωνικά περιθωριοποιημένες πληθυσμιακές ομάδες (οικονομικοί 

μετανάστες, αιτούντες ασύλο-πρόσφυγες, άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι, 

μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα σωματεμπορίας, αποφυλακισμένοι και ΗΙV 

φορείς). Επιπρόσθετα, η «Praksis» στοχεύει στην καταπολέμηση του κοινωνικού 

και οικονομικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης εθελοντών, της δημιουργίας 

συστημάτων συλλογής και αξιοποίησης κοινωνικών και ιατρικών δεδομένων για 

επιπλέον έρευνα, και τέλος, της διερεύνησης καταγγελιών άνισης μεταχείρισης. 

Σχετικά με τους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών οι οποίοι πλήττονται από τον 

HIV, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) συνιστά ένα μεγάλο 

φορέα απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη Ελλάδα. Από το 1983 μέχρι 

σήμερα, προσφέρει δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής, ολοκληρωμένα 

προγράμματα αντιμετώπισης διαφόρων μορφών εξάρτησης, όπως η χρήση 

ναρκωτικών, αλκοόλ, ο τζόγος και το διαδίκτυο. Για την επίτευξη του στόχου του, το 

ΚΕΘΕΑ συνδυάζει διάφορα μέσα, όπως η συμβουλευτική στήριξη των εξαρτημένων 

ατόμων και των οικογενειών τους, η θεραπεία χωρίς υποκατάστατα ή φάρμακα, η 

φροντίδα σε θέματα υγείας και νομικών εκκρεμοτήτων και η κατάρτιση για ισότιμη 

κοινωνική και εργασιακή επανένταξη. Επιπλέον, το ΚΕΘΕΑ, αναπτύσσει και 

εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας σε εκπαιδευτικές κοινότητες 
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όλων των βαθμίδων, σε ομάδες υψηλού κινδύνου και στις οικογένειές τους, και στις 

τοπικές κοινωνίες. 

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία 

του το 1995, είναι ένα αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Ελλάδα. Ο 

συγκεκριμένος φορέας έχει την ευθύνη της υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης 

και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σχετικά με τις συνέπειες της χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών. Στοχεύει στην υποβολή και προώθηση των αναγκαίων 

νομοθετικών, κοινωνικών και άλλων μέτρων πρόληψης του προβλήματος των 

ναρκωτικών. Ταυτόχρονα, ο ΟΚΑΝΑ, προσφέρει υπηρεσίες θεραπείας μέσω 

υποκατάστασης ή αποκλειστικά υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αγωγής (στεγνά 

θεραπευτικά προγράμματα), ενώ στηρίζει την κοινωνική και εργασιακή επανένταξη 

μέσω της κατάλληλης κατάρτισης. Έχει την ευθύνη της χάραξης της εθνικής 

πολιτικής για την αντιμετώπιση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Επισημαίνεται 

ότι για την πλήρη εναρμόνιση της Ελληνικής εθνικής πολιτικής με τη διεθνή, ο 

ΟΚΑΝΑ συνεργάζεται με σχετικούς συντονιστικούς ή ερευνητικούς φορείς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα 

Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (European Monitoring Centre on Drugs and Drug 

Addiction-EMCDDA). 

Η Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών 18 ΑΝΩ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

Αττικής (ΨΝΑ) που λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα από το 1996, επικεντρώνεται 

αποκλειστικά στην παροχή ενός εθελοντικού προγράμματος απεξάρτησης. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, διάρκειας ενάμιση χρόνου περίπου, είναι προσβάσιμο 

σε όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως ηλικίας, αφού πρώτα ληφθεί η συγκατάθεσή 

τους. Η Μονάδα είναι στελεχωμένη με εκπαιδευμένους θεραπευτές και η λειτουργία 

της στηρίζεται σε τρεις φάσεις. Κατά την πρώτη φάση επιτυγχάνεται η 

ευαισθητοποίηση του εξαρτημένου ατόμου για το πρόβλημά του, η σταθεροποίηση 

της απόφασής του και η ένταξή του στο θεραπευτικό πλαίσιο. Η δεύτερη φάση 

στοχεύει στη ψυχολογική απεξάρτηση του ατόμου, το οποίο παραμένει 

απερίσπαστο από εξωτερικούς παράγοντες, ενώ η τρίτη φάση προετοιμάζει το 

θεραπευμένο άτομο για την επανένταξή του στο κοινωνικό σύνολο. 

Το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) 

λειτουργεί στο πλαίσιο του EMCDDA. Το κέντρο δημιουργήθηκε και λειτούργησε το 

1993 στο ερευνητικό πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ). Η 
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λειτουργία του ΕΚΤΕΠΝ έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση 

επιστημονικά έγκυρων εθνικών στοιχείων για όλες τις παραμέτρους που αφορούν 

τα ναρκωτικά, συγκρίσιμων με αυτά των υπολοίπων Εθνικών Κέντρων. Το ΕΚΤΕΠΝ 

εκδίδει ετησίως την έκθεση για την κατάσταση των ναρκωτικών και των 

οινοπνευματωδών ποτών στην Ελλάδα, και τηρεί την ελληνική βιβλιογραφία σχετικά 

με αυτά. 
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2 Κίνδυνος μόλυνσης από τον HIV και παρεμβάσεις πρόληψης: 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

2.1 Γενικά 

Ο HIV, ο οποίος προκαλεί το AIDS, επηρεάζει σοβαρά τη θνησιμότητα και τη 

νοσηρότητα παγκοσμίως, παραμένοντας εδώ και 30 χρόνια ένα καίριο πρόβλημα 

δημόσιας υγείας (Costin, 2007; Gao, et al., 1999). Για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος, η ερευνητική κοινότητα εστιάζει εδώ και δεκαετίες στην πρόληψη του 

HIV. Ο ευρύτερος όρος της πρόληψης (prevention) περιλαμβάνει πλήθος 

προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που αποσκοπούν στη αποτροπή 

ή μείωση της εξάπλωσης του HIV, στοχεύοντας οροθετικά και μη οροθετικά άτομα 

(Καντζανού & Χατζάκης, 2013). Συγκεκριμένα, η πρόληψη του HIV επιτυγχάνεται 

μέσω τεσσάρων ειδών παρεμβάσεων: (α) βιοϊατρικές παρεμβάσεις, (β) 

παρεμβάσεις συμπεριφοράς, (γ) δομικές παρεμβάσεις και (δ) συνδυαστικές ή 

ολιστικές παρεμβάσεις. 

Οι βιοϊατρικές παρεμβάσεις δρουν άμεσα στα βιολογικά συστήματα μέσω των 

οποίων ο ιός προσβάλλει ένα νέο ξενιστή (Pad, 2008). Μπορούν να εφαρμοστούν 

τόσο σε οροαρνητικούς όσο και σε άτομα με πρόσφατη (<72 ώρες) ή όψιμη μόλυνση 

(>72 ώρες) (Καντζανού & Χατζάκης, 2013). Χαρακτηριστική είναι η παρέμβαση για 

την αποτροπή της κάθετης HIV μετάδοσης από την οροθετική μητέρα στο παιδί 

μέσω χορήγησης HAART τόσο στις οροθετικές γυναίκες όσο στα παιδιά. Η HAART 

συνιστά επίσης ένα δραστικό μέτρο πρόληψης κατά του HIV μέσω της καταστολής 

του ιικού RNA του ορού και των γενετήσιων εκκρίσεων (Attia, et al., 2009; Granich, 

et al., 2009; Montaner, et al., 2006; Schwartländer, et al., 2011). Η χορήγηση 

ΗΑΑRT μπορεί να λειτουργήσει είτε ως μέτρο πρωτογενούς πρόληψης (Pre-

exposure prophylaxis – PrEP, δια στόματος ή τοπική εφαρμογή) ή δευτερογενούς 

πρόληψης δηλαδή μετά από την έκθεση στον ιό (post-exposure prophylaxis-PEP) 

(Καντζανού & Χατζάκης, 2013). 

Οι παρεμβάσεις συμπεριφοράς στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου μόλυνσης ή 

μετάδοσης του ιού, μέσω τροποποίησης των συμπεριφορών υψηλού κινδύνου. Για 

παράδειγμα, παρεμβάσεις συμπεριφοράς μπορούν να γίνουν με τη βοήθεια των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) και προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία. 

Τα ΜΜΕ και τα προγράμματα αγωγής υγείας, παρέχοντας γνώσεις και πληρέστερη 

ενημέρωση σχετικά με το HIV/AIDS, μπορούν να επιτύχουν καθυστέρηση της 
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έναρξης της σεξουαλικής ζωής, αύξηση της χρήσης προφυλακτικού και του ελέγχου 

για τον HIV (Goldstein, et al., 2005; Khumalo-Sakutukwa, et al., 2008). 

Οι δομικές παρεμβάσεις, ως μέτρο πρόληψης του HIV, αναφέρονται στην 

αναδιαμόρφωση των κοινωνικών, θεσμικών, νομοθετικών και υγειονομικών δομών, 

ώστε να μεταβληθεί το πρότυπο ζωής σε θέματα υγείας και να περιοριστεί η 

εξάπλωση του ιού. Οι πιο πάνω παρεμβάσεις αποσκοπούν στη μείωση του 

κοινωνικού στίγματος και των φυλετικών διακρίσεων, στην αύξηση του κοινωνικού 

κεφαλαίου, στην ενίσχυση ασφαλέστερων συμπεριφορών και ασφαλέστερης 

χρήσης ενδοφλέβιων ναρκωτικών και στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων 

κοινωνικών και ατομικών προτύπων και πρακτικών (Abdool Karim, Sibeko & Baxter, 

2010; Adimora & Auerbach, 2010). Για παράδειγμα, δομικές παρεμβάσεις, όπως τα 

NSP και η OST σε PWID, στοχεύουν στη μείωση της μετάδοσης του HIV αλλά και 

της χρήσης ναρκωτικών. 

Για τη βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης της HIV λοίμωξης, κρίνεται 

αναγκαία η χάραξης συνδυαστικής (ολιστικής) στρατηγικής πρόληψης τόσο σε 

επίπεδο πληθυσμού όσο και σε ατομική κλίμακα (Kurth, et al., 2011). Απαιτείται, 

δηλαδή, η ταυτόχρονη διενέργεια πολλών παρεμβάσεων πρόληψης, όπως ο 

έλεγχος για τον HIV, η χρήση προφυλακτικού, η περιτομή, η χορήγηση PrEP και 

PEP, η εκπαίδευση ατόμων και ομάδων κινδύνου συμπεριλαμβανομένων των 

PWID, των MSM και των εκδιδομένων ατόμων και η θεραπεία των σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ ή Sexually Transmitted Diseases-STDs). 

 

2.2 Μεθοδολογία 

Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η μελέτη διαφόρων 

παρεμβάσεων πρόληψης του ΗΙV σε σχέση με τον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό. Η 

στρατηγική αναζήτησης που αναπτύχθηκε για τον προσδιορισμό των σχετικών 

μελετών βασίστηκε στις διεθνείς οδηγίες για τη διεξαγωγή ανασκοπήσεων σε 

μελέτες παρατήρησης (Stroup, et al., 2000). Χρησιμοποιήθηκε, στη βάση 

δεδομένων PubMed, συνδυασμός από λέξεις κλειδιά και με τη βοήθεια των 

επιλογών AND και OR υπήρξε προσπάθεια να εντοπισθούν όλες οι επιδημιολογικές 

μελέτες (συγχρονικές, ασθενών-μαρτύρων, προοπτικές, κλινικές δοκιμές, 

οικολογικές) σχετικά με την επίδραση των παρεμβάσεων πρόληψης του HIV στον 

κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση των 

βιβλιογραφιών των ήδη ανευρεθέντων άρθρων, των περιγραφικών και 
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συστηματικών ανασκοπήσεων, μετα-αναλύσεων και πρακτικών συνεδρίων για τον 

προσδιορισμό επιπλέον μελετών. Για την παρουσίαση των μελετών που 

ανασκοπήθηκαν, χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία PRISMA (Moher, et al., 2009).  

 

 

Προσδιορισμός μελετών από την 

βάση δεδομένων PubMed 

(n=66441) 

Προσδιορισμός μελετών από άλλες 

πηγές (ανασκοπήσεις και πηγές 

από άλλες πρωτογενείς μελέτες) 

(n=20242) 

Αφαίρεση διπλότυπων μελετών μετά από τον έλεγχο των τίτλων και 

των περιλήψεων των μελετών 

(n=86683) 

 

Αξιολόγηση καταλληλότητας 

μελετών (πλήρες κείμενο) 

(n=28683) 

Μελέτες που συμπεριλήφθηκαν 

στην ανασκόπηση 

(n=73) 

Αποκλεισμός μελετών 

(n=37758) 

Αποκλεισμός μελετών: 

1) Μη επιδημιολογικές μελέτες (n=12321) 

2) Ανασκοπήσεις, μετα-αναλύσεις, 

αναφορές ποιοτικές μελέτες (n=10598)  

3) Έκβαση: όχι ΗΙV (n=1557) 

6) HIV φορείς συμμετέχοντες (μελέτες 

κοορτής) (n=19) 

7) Έκθεση: όχι κυριότερες παρεμβάσεις HIV 

πρόληψης (n=4098) 

8) Για πληθυσμό υπό μελέτη ετεροφυλόφιλα 

ζευγάρια: όχι οροαντιθετα (17) 
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2.3 Αποτελέσματα 

2.3.1 Βιοϊατρικές παρεμβάσεις 

2.3.1.1  Περιτομή 

Ο πίνακας 2.1 (Παράρτημα Α, σελ. 189) παρουσιάζει τα 13 άρθρα που 

διερεύνησαν τη συσχέτιση μεταξύ της εκούσιας ανδρικής περιτομής και του 

κινδύνου μόλυνσης από τον HIV κατά τη διάρκεια ετεροφυλοφιλικών σεξουαλικών 

επαφών τόσο για τους ιδίους τους άνδρες (9 μελέτες) (Auvert, et al., 2005; R. C. 

Bailey, et al., 2007; Cameron, et al., 1989; Gray, et al., 2012, 2000, 2007; Lavreys, 

et al., 1999; Reynolds, et al., 2004; Wawer, et al., 1999) όσο και για τις γυναίκες 

συντρόφους τους (4 μελέτες) (Baeten, et al., 2010; Kapiga, et al., 1998; Turner, et 

al., 2007; Wawer, et al., 2009). Όλες οι έρευνες εξέτασαν τη συσχέτιση 

παρουσιάζοντας λόγους κινδύνων ή αλλιώς σχετικό κίνδυνο (ΣΚ ή relative risk-RR) 

με τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης (ΔΕ ή Confidents Intervals-CIs) (Auvert, et al., 

2005; Baeten, et al., 2010; R. C. Bailey, et al., 2007; D. W. Cameron, et al., 1989; 

Gray, et al., 2012, 2000, 2007; Kapiga, et al., 1998; Lavreys, et al., 1999; Reynolds, 

et al., 2004; Turner, et al., 2007; Wawer, et al., 1999; Wawer, et al., 2009). 

Για τους άνδρες, οι περισσότερες μελέτες έδειξαν στατιστικά σημαντική 

προστατευτική επίδραση της περιτομής (Auvert, et al., 2005; R. C. Bailey, et al., 

2007; Cameron, et al., 1989; Gray, et al., 2012, 2000, 2007; Reynolds, et al., 2004). 

Πιο συγκεκριμένα, οι άνδρες με περιτομή είχαν από 47% (ΣΚ: 0.53; 95% ΔΕ 0.33-

0.87) (Gray, et al., 2000) έως 88% (ΣΚ: 0.12; 95% ΔΕ 0.04-0.33) (Cameron, et al., 

1989) μικρότερο κίνδυνο HIV μόλυνσης από τις γυναίκες συντρόφους τους σε 

σύγκριση με τους άνδρες χωρίς περιτομή. Η μελέτη στην οποία δεν βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική προστατευτική επίδραση παρουσίασε λόγο κινδύνων χωρίς 

κατάλληλη προσαρμογή για συγχυτικούς παράγοντες (Wawer, et al., 1999). 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα για τους άνδρες μέσω μετα-ανάλυσης, ο συνολικός 

λόγος κινδύνων ήταν 0.30 (95% ΔΕ: 0.24–0.38), δηλαδή η περιτομή μειώνει τον 

κίνδυνο μόλυνσης στους άνδρες κατά 70% (Lei, et al., 2015). 

Από τις 4 μελέτες που διερεύνησαν την επίδραση της περιτομής των ανδρών 

στον κίνδυνο HIV μόλυνσης των γυναικών συντρόφων τους (Baeten, et al., 2010; 

Kapiga, et al., 1998; Turner, et al., 2007; Wawer, et al., 2009), μόνο μία υπέδειξε 

στατιστικά σημαντική προστατευτική επίδραση της περιτομής για τις γυναίκες (ΣΚ: 

0.29; 95% ΔΕ 0.09-0.97) (Kapiga, et al., 1998). Η μετα-ανάλυση των λόγων 
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κινδύνων των 4 μελετών έδωσε ένα μη στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα (ΣΚ: 0.68, 

95% ΔΕ: 0.40–1.15) (Lei, et al., 2015). 

Το μέγεθος δείγματος σε όλες τις πιο πάνω μελέτες κυμάνθηκε από 159 (Wawer, 

et al., 2009) έως 41519 (Gray, et al., 2000). 

 

2.3.1.2 HAART ως μέτρο PrEP 

Συνολικά 10 άρθρα (Πίνακας 2.2-Παράρτημα Α, σελ. 190) διερεύνησαν τη σχέση 

μεταξύ της ΗΑΑRT ως μέτρου πρωτογενούς πρόληψης και του κινδύνου μόλυνσης 

από τον HIV  (Abdool Karim, et al., 2010; Baeten, et al., 2012; Choopanya, et al., 

2013; Grant, et al., 2010; Marrazzo, et al., 2015; McCormack, et al., 2013; Molina, 

et al., 2015; Rees, Delany-Moretlwe & Baron, 2015; Thigpen & Kebaabetswe, 2011; 

Van Damme, et al., 2012). Από τις πιο πάνω μελέτες, οι 7 υπέδειξαν στατιστικά 

σημαντική προστατευτική επίδραση της PrEP στον κίνδυνο μόλυνσης από τον HIV 

(Abdool Karim, et al., 2010; Baeten, et al., 2012; Choopanya, et al., 2013; Grant, et 

al., 2010; McCormack, et al., 2013; Molina, et al., 2015; Thigpen & Kebaabetswe, 

2011). Συγκεκριμένα, τα άτομα που ελάμβαναν HAART ως μέτρο PrEP είχαν από 

39% [(Λόγος Ρυθμών επίπτωσης ή Incident rate ratios-ΙRR: 0.61; p-value: 0.017) 

(Abdool Karim, et al., 2010) έως 86% (95% ΔΕ: 64-96, p-value: 0.0001) 

(McCormack, et al., 2013) μικρότερο κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό, σε σύγκριση με 

τα άτομα που δεν λάμβαναν προληπτική ΗΑΑRT. 

 

2.3.1.3 HAART ως μέτρο PEP 

Συνολικά 5 άρθρα (Πίνακας 2.3-Παράρτημα Α, σελ. 192) διερεύνησαν την 

συσχέτιση μεταξύ της ΗΑΑRT ως PEP και του κινδύνου μόλυνσης από τον HIV, εκ 

των οποίων 3 ήταν οικολογικές μελέτες (Fang, et al., 2004; Montaner, et al., 2010; 

Tanser, et al., 2013), και τα άλλα 2 ήταν προοπτική μελέτη (Donnell, et al., 2010) 

και τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή (Randomized controlled trial-RCT), 

αντίστοιχα (Cohen, et al., 2011). Όλες οι πάνω μελέτες (5) υπέδειξαν στατιστικά 

σημαντική προστατευτική σχέση μεταξύ της χορήγησης HAART μετά την έκθεση 

στον HIV και του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό (Cohen, et al., 2011; Donnell, et al., 

2010; Fang, et al., 2004; Montaner, et al., 2010; Tanser, et al., 2013). Αναλυτικά, τα 

άτομα που έλαβαν HAART ως μέτρο PEP, είχαν από 53% (95% ΔΕ: 31-65) (Fang, 

et al., 2004) έως 96% (ΙRR: 0.04; 95% ΔΕ: 0.01-0.27, p<0.001) (Cohen, et al., 2011) 

μικρότερο κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό. 
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2.3.2 Παρεμβάσεις συμπεριφοράς 

2.3.2.1 Χρήση προφυλακτικού 

Συνολικά 25 άρθρα διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ της χρήσης προφυλακτικού 

κατά τις σεξουαλικές επαφές οροαντίθετων ετεροφυλόφιλων ζευγαριών και του 

κινδύνου μόλυνσης από τον HIV (Πίνακας 2.4-Παράρτημα Α, σελ. 193). Μεταξύ 

αυτών των μελετών συμπεριλαμβάνονταν 15 προοπτικές μελέτες (Aiuti, et al., 1989; 

Allen, et al., 1992; Deschamps, et al., 1996; Fischl, et al., 1987; Goedert, et al., 

1987; Hira, et al., 1997; J. P. Hughes, et al., 2012; Kamenga, et al., 1991; Kim, et 

al., 1988; Laurian, Peynet & Verroust, 1989; Melo, et al., 2008; Papetti, Mezzaroma 

& D’Offizi, 1990; Saracco, et al., 1993; Vincenzi De, Ancelle-Park & Brune, 1992; 

Wang, et al., 2013), 6 συγχρονικές μελέτες (Johnson, et al., 1989; Nagachinta, et 

al., 1997; Padian, et al., 1997; Ragni, et al., 1989; Roumelioutou-Karayannis, et al., 

1988; Smiley, et al., 1988) και 4 μελέτες ασθενών-μαρτύρων (Guimarães, et al., 

1995; A Nicolosi, et al., 1994; Peterman, 1988; Seidlin, et al., 1993). Συνολικά 18 

μελέτες εστίασαν στην επίδραση της συστηματικής χρήσης του προφυλακτικού στον 

κίνδυνο HIV μόλυνσης, σε σχέση με την καθόλου χρήση (ομάδα αναφοράς) (Aiuti, 

et al., 1989; Allen, et al., 1992; Deschamps, et al., 1996; Fischl, et al., 1987; 

Guimarães, et al., 1995; Hughes, et al., 2012; Kim, et al., 1988; Melo, et al., 2008; 

A Nicolosi, et al., 1994; Padian, et al., 1997; Papetti, Mezzaroma & D’Offizi, 1990; 

Peterman, 1988; Ragni, et al., 1989; Roumelioutou-Karayannis, et al., 1988; 

Saracco, et al., 1993; Seidlin, et al., 1993; Smiley, et al., 1988; Wang, et al., 2013). 

Τα ζευγάρια με συστηματική χρήση προφυλακτικού κατά τις σεξουαλικές επαφές 

τους είχαν από 74% (ΣΚ: 0,26; 95% ΔΕ 0,10-0,66) (Guimarães, et al., 1995) έως 

100% (ΣΚ: 0.00; 95% ΔΕ 0.00-0.08) (Roumelioutou-Karayannis, et al., 1988), 

προστασία ενάντια στην μόλυνση από τον HIV, σε σύγκριση με τα ζευγάρια που 

ποτέ δεν χρησιμοποιούσαν προφυλακτικό στις επαφές τους. Τα ζευγάρια με 

παντοτινή χρήση προφυλακτικού κατά τις σεξουαλικές επαφές τους είχαν από 70% 

(ΣΚ: 0.30; 95% ΔΕ 0.12-0.74) (Guimarães, et al., 1995) έως 100% (ΣΚ: 0.00; 95% 

ΔΕ 0.00-0.08) (Roumelioutou-Karayannis, et al., 1988), προστασία στην μόλυνση 

από τον ιό, σε σύγκριση με τα ζευγάρια που δεν χρησιμοποιούσαν καθόλου ή χωρίς 

συνέπεια προφυλακτικό στις επαφές τους. 

Ο αριθμός του δείγματος σε όλα τα πιο πάνω άρθρα κυμάνθηκε από 14 (Kim, et 

al., 1988) έως 3637 ζευγάρια (Wang, et al., 2013). 
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2.3.3 Δομικές παρεμβάσεις  

2.3.3.1  Συμμετοχή PWID σε NSP 

Συνολικά 11 άρθρα (Πίνακας 2.5-Παράτημα Α, σελ. 195) διερεύνησαν τη σχέση 

μεταξύ της συμμετοχής των PWID σε προγράμματα διανομής βελόνων/συρίγγων 

και του κινδύνου μόλυνσης από τον HIV, εκ των οποίων τα 8 αφορούσαν 

προοπτικές μελέτες και τα υπόλοιπα 2 αντίστοιχα μελέτη ασθενών-μαρτύρων 

(Patrick, et al., 1997) και συγχρονική μελέτη (Des Jarlais, et al., 2005). Όλες οι πιο 

πάνω μελέτες παρουσίασαν λόγους κινδύνων με τα 95% ΔΕ (Bruneau, et al., 1997, 

2011; Des Jarlais, et al., 1996, 2005; Kerr, et al., 2010; Monterroso, et al., 2000; 

Schechter, et al., 1999; Schoenbaum, Hartel & Gourevitch, 1996; Van Den Berg, et 

al., 2007), με εξαίρεση 2 μελέτες οι οποίες ανέφεραν λόγο αναλογιών (ΛΑ ή οdds 

ratio-OR) ως μέτρο σχέσης έκθεσης και έκβασης (Patrick, et al., 1997; Valente, et 

al., 2001). 

Στις μελέτες με προστατευτική επίδραση, διαφάνηκε ότι οι PWID με πρόσβαση 

στα πιο πάνω προγράμματα είχαν από 75% (ΣΚ: 0.25; 95% ΔΕ: 0.07-0.91) (D C 

Des Jarlais, et al., 1996) έως 87% (ΣΚ: 0.13; 95% ΔΕ 0.06-0.31) (Kerr, et al., 2010), 

μικρότερο κίνδυνο μόλυνσης από τον HIV, σε σύγκριση με τους χρήστες που δεν 

λάμβαναν μέρος σε NSP. 

Ο αριθμός του δείγματος στα πάνω άρθρα κυμάνθηκε από 226 στη μελέτη 

ασθενών-μαρτύρων (Patrick, et al., 1997) έως 2505 PWID στη συγχρονική μελέτη 

(Des Jarlais, et al., 2005). 

 

2.3.3.2 Συμμετοχή PWID σε ΟSΤ  

Ο πίνακας 2.6 (Παράρτημα Α, σελ. 196) παρουσιάζει τα 9 άρθρα που 

διερεύνησαν τη συσχέτιση μεταξύ της συμμετοχής των PWID σε κέντρα θεραπείας 

υποκατάστασης με οπιοειδή και του κινδύνου μόλυνσης από τον HIV. Σε αυτά τα 

άρθρα συμπεριλαμβάνονταν 8 προοπτικές μελέτες  (Bruneau, et al., 2011; Kerr, et 

al., 2006; Metzger, et al., 1993; Nelson, et al., 2002; Suntharasamai, et al., 2009; 

Van Den Berg, et al., 2007; Vanichseni, et al., 2001; Williams, et al., 1992) και μία 

μελέτη ασθενών-μαρτύρων (Chitwood, et al., 1995). 

Τέσσερις μελέτες υπέδειξαν στατιστικά σημαντική προστατευτική επίδραση της 

λήψης ΟST, στον κίνδυνο μόλυνσης από τον HIV (Metzger, et al., 1993; Nelson, et 

al., 2002; Suntharasamai, et al., 2009; Van Den Berg, et al., 2007). Οι PWID με 

πρόσβαση στα πιο πάνω κέντρα θεραπείας είχαν από 40% (ΙRR: 0.60; 95% ΔΕ: 
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0.30-0.90, ΣΚ: 0.60; 95% ΔΕ:0.40-0.80) (Nelson, et al., 2002; Suntharasamai, et al., 

2009) έως 80% (ΣΚ: 0.20; 95% ΔΕ 0.10-0.60) (Metzger, et al., 1993), μικρότερο 

κίνδυνο μόλυνσης από τον HIV, σε σύγκριση τους χρήστες χωρίς πρόσβαση σε 

κέντρα OST. 

Ο αριθμός του δείγματος στα πάνω άρθρα κυμάνθηκε από 97 (Chitwood, et al., 

1995) έως 2556 PWID (Suntharasamai, et al., 2009).
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3 Μεθοδολογία 

3.1 Σκοπός και επιμέρους στόχοι 

Η διατήρηση της παγκόσμιας επιδημίας του ΗΙV σε υψηλά επίπεδα (UNAIDS, 2019) 

αναδεικνύει την ανεπάρκεια των υφιστάμενων προγραμμάτων πρόληψης. Ωστόσο 

φαίνεται ότι μέχρι σήμερα οι παρεμβάσεις δεν έχουν επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες 

παραμέτρους οι οποίες καθορίζουν τη μετάδοση του HIV. Η υψηλότερη μολυσματικότητα 

στα άτομα με HIV μόλυνση καταγράφεται περίπου μέχρι και 6 μήνες μετά τη μόλυνση 

(περίοδος πρόσφατης λοίμωξης – recent infection period), όπου παρατηρείται σχεδόν το 

ήμισυ των περιστατικών μετάδοσης του HIV (Ambrosioni, et al., 2012; Brenner, et al., 

2007). Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι το μέγεθος του κοινωνικού περιβάλλοντος του 

ατόμου, η θέση και ο ρόλος του σε αυτό επιδρούν στην πιθανότητα μετάδοσης του ιού. 

Πολλές νέες λοιμώξεις καταγράφονται σε ομάδες ατόμων που αποτελούν μέλη μεγάλων 

κοινωνικών δικτύων (Friedman, et al., 1997). Συνδυάζοντας τα πιο πάνω γίνεται σαφές 

ότι η χρήση HAART, ως μέτρο πρόληψης (Cohen, et al., 2011; Lundgren, et al., 2015), 

ίσως είναι εξαιρετικά αποτελεσματική μόνο όταν αξιοποιηθεί εντός της περιόδου της 

πρόσφατης λοίμωξης (Jain, et al., 2013) και λειτουργήσει εντός του κοινωνικού 

περιβάλλοντος (social network) που περιστοιχίζει την ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε το διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα 

παρέμβασης για τη μείωση της μετάδοσης του ΗΙV (Transmission Reduction Intervention 

Project-TRIP), το οποίο εφαρμόστηκε σε PWID τριών χωρών (Ελλάδα, Ουκρανία, ΗΠΑ). 

Το πρόγραμμα επέλεξε άτομα με βάση το εάν είχαν μολυνθεί πρόσφατα ή όχι από τον 

HIV και στη συνέχεια διείσδυσε κατά δύο βήματα μέσα στα κοινωνικά τους δίκτυα. Βασικοί 

του στόχοι ήταν: 1) Η ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση, αφενός μεθόδων εντοπισμού 

των ατόμων που είχαν μολυνθεί πρόσφατα από τον HIV και αφετέρου των κατάλληλων 

παρεμβάσεων σε αυτά, 2) η ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων εντοπισμού και 

παρέμβασης στα κοινωνικά δίκτυα και στους χώρους συνάθροισης των ατόμων που είχαν 

μολυνθεί πρόσφατα από τον HIV, 3) η δημιουργία αρχείου κοινωνικών σχέσεων και η 

διενέργεια αναλύσεων κοινωνικών δικτύων (social network analysis-SNA) με δεδομένα 

του αρχείου αυτού και 4) η μείωση της επίπτωσης του HIV μέσω ανάπτυξης νέων 

τεχνικών αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του προγράμματος (Friedman, et al., 

2014). 
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Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 

των κοινωνικών δικτύων των ατόμων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα TRIP και των 

παραμέτρων μετάδοσης του ΗΙV. 

Συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι αυτής της διατριβής ήταν: 

1) η δημιουργία αρχείου κοινωνικών σχέσεων με βάση τις πληροφορίες που 

αναφέρθηκαν στα ερωτηματολόγια του TRIP. 

2) η διερεύνηση της σχέσης των κοινωνικών δικτύων των συμμετεχόντων με την 

ύπαρξη περιβάλλοντος βοήθειας και υποστήριξης. 

3) η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των κοινωνικών δικτύων των συμμετεχόντων και 

των κοινωνικών κανόνων (νορμών) που υπήρχαν σε αυτά και ενδεχομένως 

επηρέαζαν τον κίνδυνο μετάδοσης του HIV. 

4)  η μελέτη της σχέσης των κοινωνικών δικτύων των συμμετεχόντων με 

συμπεριφορές (όπως για παράδειγμα η απροφύλακτη σεξουαλική επαφή και η 

κοινή χρήση ενέσιμου υλικού ναρκωτικών ουσιών) που σχετίζονται με αυξημένο 

κίνδυνο μετάδοσης του HIV. 

5) η διερεύνηση της σχέσης εργαστηριακών δεικτών (όπως για παράδειγμα οι τιμές 

του HIV-RNA) και των κοινωνικών δικτύων των συμμετεχόντων. 

6) η διερεύνηση της τροποιητικής επίδρασης των κοινωνικών νορμών στη σχέση 

μεταξύ των κοινωνικών δικτύων και του κινδύνου μετάδοσης του HIV. 

7) η διερεύνηση της τροποιητικής επίδρασης των επικίνδυνων συμπεριφορών στη 

σχέση μεταξύ των κοινωνικών δικτύων και του κινδύνου μετάδοσης του HIV. 

 

3.2 Ερευνητικός σχεδιασμός 

Το πρόγραμμα TRIP αποτέλεσε ολοκληρωμένη παρέμβαση με σκοπό τη μείωση της 

μετάδοσης του ΗΙV και συνδύασε, σε μία ενιαία πλατφόρμα, πληθώρα εργαλείων από 

διάφορα επιστημονικά πεδία. Συγκεκριμένα συνδύασε την επιδημιολογία, τη μοριακή και 

φυλογενετική ανάλυση, την κοινωνιολογία μέσω της ανάλυσης κοινωνικών δικτύων και 

τέλος τη βιολογία χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης της πρόσφατης HIV 

λοίμωξης. 
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3.3 Υλικό 

3.3.1 Χώρος και χρόνος διεξαγωγής της μελέτης 

Η παρούσα παρέμβαση χρηματοδοτήθηκε από τον οργανισμό κατά των ναρκωτικών 

των ΗΠΑ (National Institute on Drug Abuse - NIDA) και είχε πολυκεντρικό χαρακτήρα. 

Εκτός της Αθήνας στην Ελλάδα, το πρόγραμμα διεξήχθη στην Οδησσό της Ουκρανίας 

και στο Σικάγο των ΗΠΑ. Η παρέμβαση στην Ελλάδα, στην οποία εστίασε και βασίστηκε 

η παρούσα διατριβή, πραγματοποιήθηκε μέσω της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας 

Έρευνας για το AIDS και τα ΣΜΝ, από το 2013 έως το 2016. 

 

3.3.2 Δείγμα μελέτης 

Στο πρόγραμμα ΤRIP εντάχθηκαν άτομα από όλες τις πόλεις διεξαγωγής του, τα οποία 

επιλέχθηκαν μέσω δειγματοληψίας με βάση τα κοινωνικά τους δίκτυα (μη 

πιθανοθεωρητικό δείγμα), δεδομένου ότι ο πληθυσμός στόχος, δηλαδή οι PWID, είναι μια 

δύσκολα προσβάσιμη πληθυσμιακή ομάδα. Ξεκινώντας με άτομα που είχαν πρόσφατη ή 

παλαιά λοίμωξη (seeds-εκκινητές), έγινε διείσδυση στα κοινωνικά τους δίκτυα για 

εντοπισμό άλλων ατόμων με πρόσφατη λοίμωξη. Για την προσέλκυση των ατόμων στη 

μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν κουπόνια αποζημίωσης, δηλαδή δινόταν μικρή χρηματική 

αμοιβή τόσο για τη δική τους συμμετοχή όσο και για την προσέλκυση άλλων. Τα κριτήρια 

ένταξης ατόμων στο ΤRIP ήταν τα ακόλουθα: 

1. να είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας 

2. να γνώριζαν ελληνικά ή αγγλικά 

3. να είχαν συναινέσει στον εργαστηριακό έλεγχο ΗΙV λοίμωξης  

4. να είχαν συναινέσει σε όλες τις διαδικασίες της μελέτης, δηλαδή συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου της έρευνας και αιμοληψία στην αρχική επίσκεψη (baseline 

examination) και στην επίσκεψη μετά από 6 μήνες (follow-up examination), για 

συμπλήρωση ερωτηματολογίου και νέα αιμοληψία. 

5. να διέμεναν στην Ελλάδα τους τελευταίους 12 μήνες 

Για τη δημιουργία του αρχείου κοινωνικών επαφών, όπως αυτές είχαν προκύψει από 

το TRIP, συμπεριλήφθηκαν μόνο οι συμμετέχοντες/ουσες. Δηλαδή αγνοήθηκαν οι 

υποδεικνυόμενες κοινωνικές επαφές (άτομα) οι οποίες δεν προσήλθαν στη παρέμβαση 
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3.3.3 Εργαλεία 

3.3.3.1 Ερωτηματολόγια 

Οι συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος TRIP, τόσο κατά την αρχική επίσκεψη όσο 

και κατά την παρακολούθησή τους μετά από 6 μήνες, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια 

αποδεδειγμένης εγκυρότητας και αξιοπιστίας, τμήματα των οποίων (κλίμακες) 

εφαρμόστηκαν προγενέστερα σε μελέτες με στόχο τους PWID στις ΗΠΑ (παράρτημα Ι). 

Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της αντίστροφης μετάφρασης (back-

translation).  

Τα ερωτηματολόγια περιλάμβαναν 18 ξεχωριστές ενότητες και χωρίζονταν σε 6 μεγάλα 

μέρη, ενώ παράλληλα συμπληρώθηκαν από τους εκπαιδευμένους συνεντευκτές του 

προγράμματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν δομημένα με κλειστού τύπου 

ερωτήσεις και καθορισμένες απαντήσεις, οι οποίες ήταν δίτιμες (Ναι/Όχι), τύπου Likert 

για διερεύνηση συχνότητας (ποτέ, μερικές φορές, 1-3 φορές το μήνα, περίπου μια φορά 

τη βδομάδα, 2-5 φορές την βδομάδα, περίπου μια φορά καθημερινά, 2-3 φορές 

ημερησίως σχεδόν κάθε μέρα, 4-9 φορές ημερησίως σχεδόν κάθε μέρα, πάνω από 10 

φορές ημερησίως σχεδόν κάθε μέρα) ή ποσοστού (κανένας, λίγοι, σχεδόν οι μισοί, οι 

περισσότεροι, όλοι) ή αποτελούνταν από σειρά προκαθορισμένων απαντήσεων από τους 

ερευνητές ανάλογα με το τi διερευνήθηκε κάθε φορά. Εξαίρεση αποτελούσαν οι 

ερωτήσεις αναζήτησης αριθμών, στοιχείων επικοινωνίας με άτομα του κοινωνικού 

περιβάλλοντος των συμμετεχόντων και περιγραφής συναισθημάτων και ιδεών. Επιπλέον, 

το ερωτηματολόγιο, τόσο της αρχικής επίσκεψης όσο και της παρακολούθησης, περιείχε 

ερωτήσεις σχετικά με την εξάμηνο περίοδο που προηγείτο της επίσκεψης. 

 

3.3.3.1.1 Ερωτηματολόγιο πρώτης επίσκεψης 

3.3.3.1.1.1 Βασικές ερωτήσεις 

Αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου περιλάμβανε τα κοινωνικά και δημογραφικά 

στοιχεία των συμμετεχόντων, όπως το φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα, το μορφωτικό 

επίπεδο, η επαγγελματική και οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος διαμονής, ο χρόνος 

διαμονής στην Ελλάδα και ο σεξουαλικός αυτοπροσδιορισμός. Περιείχε επίσης ερωτήσεις 

σχετικά με τον έλεγχο και τη θεραπεία του HIV, και την υφιστάμενη γνώση αναφορικά με 
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την πρόσφατη λοίμωξη και τη λήψη φαρμακευτικής προφύλαξης πριν από την έκθεση 

στον ιό (PrEP). 

 

3.3.3.1.1.2 Συμπεριφορές 

Το συγκεκριμένο μέρος του ερωτηματολογίου της αρχικής επίσκεψης εστίαζε σε 

συμπεριφορές που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης του HIV. Περιλάμβανε 

ερωτήσεις για σεξουαλικές συνήθειες και συμπεριφορές, όπως ο αριθμός των 

διαφορετικών ατόμων με τους οποίους οι συμμετέχοντες είχαν κολπική ή πρωκτική 

σεξουαλική επαφή και ο αριθμός των απροφύλακτων ή με προστασία σεξουαλικών 

επαφών με διαφορετικά άτομα, με τους κύριους και περιστασιακούς συντρόφους καθώς 

και με άτομα αφού υπάρξει κάποιο αντάλλαγμα σε είδος ή χρήμα. Επιπλέον εκτιμήθηκε 

η συχνότητα της παρουσίας και της συμμετοχής των ατόμων του προγράμματος σε χώρο 

ομαδικών επαφών καθώς και της χρήσης προφυλακτικού κατά τη διάρκεια αυτών των 

επαφών. Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο σκέλος του ερωτηματολογίου επικεντρώθηκε σε 

πρακτικές χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, όπως η συχνότητα ενέσιμης και κοινής 

χρήσης. 

 

3.3.3.1.1.3 Κοινωνικά δίκτυα και χώροι συνάθροισης 

Το συγκεκριμένο μέρος του ερωτηματολογίου ήταν εξαιρετικά σημαντικό και εστίαζε 

στην άντληση πληροφοριών για τις κοινωνικές επαφές και τους χώρους συνάθροισης των 

συμμετεχόντων. Μέσω ερωτήσεων οι συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν ονόματα, φυσικά 

χαρακτηριστικά και προσωπικούς τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας ατόμων με τα 

οποία είχαν σεξουαλικές επαφές ή έκαναν από κοινού χρήση ναρκωτικών, και 

υποδείκντυαν χώρους συγκέντρωσης όπου ενδεχομένως ανάπτυσσαν επικίνδυνες, ως 

προς τη μετάδοση του HIV, συμπεριφορές. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνταν 

να διανέμουν κουπόνια προς τις επαφές τους (σεξουαλικές, ενέσιμης χρήσης) 

προκειμένου να προσέλθουν και αυτές στην έρευνα. 
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3.3.3.1.1.4 Νόρμες ή πρότυπα στα δίκτυα ενδοφλέβιας χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 

Σε αυτό το σκέλος, στο οποίο επικεντρώνεται σε σημαντικό βαθμό και η παρούσα 

διατριβή, συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με επιβλαβείς και ασφαλείς νόρμες στα 

κοινωνικά δίκτυα ενέσιμης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και στους χώρους 

συνάθροισης των συμμετεχόντων/ουσών. Συγκεκριμένα διερευνήθηκε η συχνότητα 

ενθάρρυνσης των συμμετεχόντων/ουσών από άλλα μέλη του δικτύου για κοινή χρήση 

συρίγγων και σύνεργων χρήσης. Ταυτόχρονα, τα πρότυπα αυτά μελετήθηκαν κατά τη 

διάρκεια ή όχι στερητικού συνδρόμου τόσο των ιδίων των συμμετεχόντων/ουσών όσο και 

άλλων ατόμων. Μέσω των ίδιων ερωτήσεων, δηλαδή, συγκρίθηκε η προστατευτική ή 

επιβλαβής στάση των υπόλοιπων μελών του δικτύου ενέσιμης χρήσης, ως προς τον/την 

συμμετέχοντα/ουσα, όταν βρίσκοταν ή όχι σε στέρηση αλλά και όταν ένα άλλο άτομο, 

εκτός του δικτύου τους, υπό την επήρεια στερητικού συνδρόμου του ζητούσε να κάνουν 

κοινή χρήση. 

 

3.3.3.1.1.5 Πρόσβαση στη θεραπεία, εμπειρίες στιγματισμού και διακρίσεων, εμπλοκή 

στην προσπάθεια μείωσης της μετάδοσης του ΗΙV. 

Αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με την πρόσβαση 

των συμμετεχόντων/ουσών στις παρεχόμενες υπηρεσίας υγείας και στη λήψη θεραπείας, 

τόσο για τις εξαρτησιογόνες ουσίες όσο και για την κατανάλωση αλκοόλ (προσπάθεια 

λήψης θεραπείας, ένταξης σε προγράμματα απεξάρτησης σε ίδια και διαφορετικά κέντρα 

κάθε φορά, συμβουλευτική υποστήριξη, συνταγογράφηση συγκεκριμένων φαρμάκων και 

λήψη ή όχι αυτών, προβλήματα κατά την ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα και 

αξιολόγηση αυτών μέσω κλίμακας). Επίσης, διερευνήθηκε η πιθανή ύπαρξη εμπειριών 

στιγματισμού και διακρίσεων, όπως άσχημα σχόλια, επιθετική συμπεριφορά και 

κοινωνικός αποκλεισμός από φίλους, συγγενείς ή άλλα άτομα σε αυτά που έχουν 

μολυνθεί πρόσφατα από τον HIV. Ταυτόχρονα, λήφθηκαν πληροφορίες για λήψη 

θεραπείας, για την ψυχολογική στήριξη, και την λήψη αγαθών από τα άτομα του 

οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους 

πρόσφατους φορείς του ιού. Μελετήθηκε επίσης και η προθυμία των συμμετεχόντων να 

συμβάλουν στην μείωση της μετάδοσης του HIV μέσω προσωπικών τους ενεργειών, 

ενημέρωσης του κοινωνικού τους δικτύου και των χώρων συνάθροισης τους για τον 
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υψηλό κίνδυνο που διατρέχουν (διανομή προειδοποιητικών μηνυμάτων) και προσφοράς 

βοήθειας στους φίλους τους που αντιμετώπιζαν τα ίδια ζητήματα (αναζήτηση θεραπείας, 

οικονομική στήριξη, διαμονή). 

 

3.3.3.1.1.6 Άλλες πληροφορίες σχετικά με το ερωτηματολόγιο και τον ακριβή εντοπισμό 

των συμμετεχόντων. 

Στο τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου γινόταν συλλογή πληροφοριών όπως 

προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντα (ονοματεπώνυμο, ψευδώνυμο, κωδικός του 

συμμετέχοντα), συνεισφορά στην παρέμβαση (αριθμός κουπονιών και φυλλαδίων με 

προειδοποιητικά μηνύματα που διένειμε), στοιχεία κωδικοποίησης της συνέντευξης 

(αριθμός, τόπος διεξαγωγής, το ονοματεπώνυμο του συνεντευκτή) και κατηγοριοποίηση 

του/της συμμετέχοντα/ουσας ως προς το στάδιο της HIV λοίμωξης (πχ. 

πρόσφατης/οξείας λοίμωξη). Επίσης, σε αυτό το σκέλος, περιλαμβάνονταν πληροφορίες 

εντοπισμού των συμμετεχόντων/ουσών κατά την εξέταση παρακολούθησης (μετά από 6 

μήνες) ή για την πραγματοποίηση παρόμοιων μελετών (πληροφορίες για ηλεκτρονική 

επαφή με τον/την συμμετέχοντα/ουσα, πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο φιλικό ή 

συγγενικό άτομο, για οργανώσεις και λέσχες, τον χώρο εργασίας, για το άτομο που 

πρότεινε τον συμμετέχοντα στο TRIP καθώς και για άτομα που πρότεινε αυτός/ή στο 

πρόγραμμα). 

 

3.3.3.1.2  Ερωτηματολόγιο παρακολούθησης 

Το ερωτηματολόγιο παρακολούθησης των συμμετεχόντων/ουσών του προγράμματος 

ΤRIP ήταν παρόμοιο με το αυτό της αρχικής εξέτασης, πλην κάποιων μικρών διαφορών. 

Συγκεκριμένα, απουσίαζε η ενότητα της αναζήτησης των κοινωνικών επαφών των 

συμμετεχόντων/ουσών και εντάχθηκε μια άλλη σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των 

αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από την αρχική συνέντευξη. Αξιολογήθηκε έτσι τυχόν 

αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών ως προς τη σεξουαλική ζωή και τη χρήση 

ναρκωτικών ουσιών. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονταν ερωτήσεις σχετικά με την 

προστασία κατά τη σεξουαλική επαφή, τη συχνότητα ενέσιμης χρήσης εξαρτησιογόνων 

ουσιών, την αποφυγή κοινής χρήσης ενέσιμου υλικού, την προσφορά στην διανομή 

προειδοποιητικών μηνυμάτων, τα ανεπιθύμητα αλλά και τα επιθυμητά συμβάντα κατά τη 
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διανομή αυτών και την αποκάλυψη σε τρίτα άτομα του γεγονότος της πρόσφατης 

λοίμωξης από τον HIV. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι 

συμμετέχοντες/ουσες, ως άτομα με πρόσφατη λοίμωξη, στην πρόσβασή τους στις 

υπηρεσίες υγείας και συλλέχθηκαν πληροφορίες για τη συμβολή του προσωπικού του 

TRIP ή συνεργατών του στη λήψη της απαιτούμενη φροντίδας (έναρξη ΗΑΑRT και 

απεξάρτηση, ψυχολογική, οικονομική, επαγγελματική στήριξη, έλεγχος ιικού φορτίου). 

Παράλληλα, αξιολογήθηκαν φορείς, μέσω κλίμακας, ως προς τις γνώσεις τους επί του 

αντικειμένου, την προσπάθειά τους για τήρηση της θεραπείας από τον/την 

συμμετέχοντα/ουσα και την επικριτική τους στάση προς αυτόν/ή. Υπήρχαν επίσης 

ερωτήσεις σχετικά με τη ψυχολογική κατάσταση των συμμετεχόντων/ουσών και τις 

ενέργειές τους για μείωση της μετάδοσης του HIV, σε σχέση με την αρχική εξέταση, καθώς 

και για τη διατήρηση αυτών των ενεργειών στο μέλλον. Τέλος, στο ερωτηματολόγιο, 

ζητήθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους/ες να αναφέρουν τις ιδέες τους, όσον αφορά 

στον περιορισμό της μετάδοσης του HIV και στην παροχή της απαιτούμενης φροντίδας 

στους φορείς του ιού, με σκοπό τη βελτίωση της παρέμβασης. 

 

3.3.3.2 Εργαστηριακές εξετάσεις 

Για την ανίχνευση της ΗΙV λοίμωξης χρησιμοποιήθηκε αρχικά η AxSYM HIV 1/2 gO, 

ΕΙΑ, η οποία αναπτύχθηκε από τα εργαστήρια της Abbott στις ΗΠΑ. Για τον περιορισμό 

πιθανώς ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων (Branson, 2003; Constantine & Zink, 2005), τα 

αρχικώς αντιδρώντα δείγματα (S/CO≥1.0) ή αυτά που αντέδρασαν στην γκρίζα ζώνη 

(0.9≤S/CO<1.0) του AxSYM HIV-1/2 gO, επιβεβαιώθηκαν με την μέθοδο ανοσολογικής 

αποτύπωσης κατά WB (MP Biomedicals, ΗΠΑ). Ακολούθως, τα επιβεβαιωμένα δείγματα 

με WB εξετάστηκαν περαιτέρω με την τεχνική Limiting Antigen Avidity (LAg), Δείγματα με 

ODn ≤2 κατά τη φάση διαλογής, είχαν υποστεί επιβεβαιωτική αξιολόγηση και έλεγχο εις 

τριπλούν. Στην περίπτωση που η διάμεσος των τριών τιμών ODn ήταν ≤1,5, η λοίμωξη 

θεωρείτο ως πρόσφατη (LAg+). Όλα τα θετικά δείγματα είχαν υποστεί ποσοτικό 

προσδιορισμό του HIV-RNA μέσω μίας τεχνικής PCR [Artus HI virus-1 RG RT–PCR 

(Qiagen)] (Nikolopoulos, et al., 2016). 
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3.3.3.3 Ενημερωτικό υλικό 

Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες στο πρόγραμμα ΤRIP ενημερώθηκαν σχετικά με την 

πρόληψη, τον στιγματισμό και τη διαχείριση κοινωνικά περίπλοκων καταστάσεων 

αναφορικά με τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού. 

 

3.3.3.4 Ποιοτική έρευνα 

Στο πλαίσιο της παρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι ποιοτικής έρευνας, όπως 

προσωπικές συνεντεύξεις (in-depth interviews) και ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus 

groups). Στόχος αυτών ήταν η μεγιστοποίηση της δυνατότητας συλλογής πληροφοριών 

για τα κοινωνικά δίκτυα ή τους χώρους συνάθροισης των συμμετεχόντων/ουσών, η 

ακριβής μελέτη της ενδεχόμενης αλλαγής της ακροσφαλούς, σε σχέση με τον HIV, 

συμπεριφοράς τους, η διερεύνηση τυχόν ανεπιθύμητων συμβάντων ή άλλων ζητημάτων, 

και η ανάπτυξη ερωτηματολογίων με επιπλέον χρήσιμες ερωτήσεις που δεν θεωρήθηκαν 

στο αρχικό στάδιο. 

 

3.4 Μέθοδος συλλογής των δεδομένων 

Το TRIP βασίστηκε στον εντοπισμό περιπτώσεων-δεικτών (index-άτομα με πρόσφατη 

HIV λοίμωξη) μέσω υφιστάμενων ερευνητικών προγραμμάτων (πρόγραμμα 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ) και συνεργαζόμενων ιατρών και κλινικών. Στην συνέχεια, αφού λήφθηκε 

η έγγραφη συναίνεση των ατόμων, διενεργήθηκε εξέταση διερεύνησης ύπαρξης 

πρόσφατης HIV λοίμωξης. Στα αρχικά άτομα με πρόσφατη μόλυνση (Recent Seeds-RS), 

πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με χρήση του ερωτηματολογίου της αρχικής 

επίσκεψης. Οι seeds αποζημιώθηκαν για τη συμμετοχή τους στην έρευνα ενώ 

ταυτόχρονα τους ζητήθηκε να διανείμουν κουπόνια στους/στις σεξουαλικούς συντρόφους 

τους ή στα άτομα με τα οποία έκαναν από κοινού χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, ώστε 

να ενταχθούν στην έρευνα. Η διείσδυση στα κοινωνικά δίκτυα των seeds ήταν δύο 

βαθμών. Πρώτου βαθμού επαφή ήταν το άτομο που υποδείχθηκε από seed και εισήρθε 

στο πρόγραμμα, ενώ δευτέρου βαθμού ήταν το άτομο που υποδείχθηκε από την πρώτου 

βαθμού επαφή (μέλη των κοινωνικών δικτύων των RS). Το ερωτηματολόγιο για τις 

επαφές δευτέρου βαθμού ήταν ταυτόσημο με αυτό των seeds και των επαφών πρώτου 

βαθμού, πλην της απουσίας του σκέλους της αναζήτησης των κοινωνικών τους επαφών  



88 
 

Εάν εντοπιζόταν άτομο με πρόσφατη μόλυνση μέσα στο κοινωνικό δίκτυο των seeds, 

πρώτου ή δευτέρου βαθμού, η διείσδυση συνέχιζε για άλλα δύο στάδια. Στα άτομα της 

μελέτης είχε δοθεί επίσης η επιλογή να διευθετήσουν τα ίδια συνάντηση των εργαζόμενων 

του προγράμματος με τις κοινωνικές τους επαφές, ώστε να υπήρχε παρέμβαση σύμφωνα 

με τους στόχους του προγράμματος. Τους υποδεικνυόμενους χώρους συνάθροισης 

επισκέπτονταν μέλη του προσωπικού της έρευνας, με σκοπό την ενημέρωση των 

παραβρισκόμενων για τον αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης του HIV που υπάρχει και για 

προσέλκυση άλλων ατόμων στο πρόγραμμα. 

Εκτός των ατόμων με πρόσφατη λοίμωξη, μέσω εργαστηριακού ελέγχου 

παραπομπών από συνεργαζόμενα προγράμματα, εντοπίζονταν και περιστατικά με 

μόλυνση πέραν των έξι μηνών (παλαιά λοίμωξη), τα οποία λειτουργούσαν επίσης ως 

seeds (Long-term Control Seeds-LCS) και αποτελούσαν, με τις κοινωνικές τους επαφές 

(μέλη των κοινωνικών δικτύων των LCS), την πρώτη ομάδα σύγκρισης. Εξομοίωση έγινε 

προς το φύλο και την ηλικία (5 έτη). Στην ομάδα σύγκρισης με τα άτομα που έχουν 

μόλυνση πέραν των 6 μηνών, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία προσδιορισμού των 

κοινωνικών επαφών και των χώρων συνάθροισής τους. 

Επιπλέον υπήρχε δεύτερη ομάδα σύγκρισης, η οποία απαρτιζόταν από 150 άτομα 

αρνητικά στον HIV (όπως διαπιστώθηκε ήταν όλοι PWID), τα οποία έδιναν προσωπική 

συνέντευξη η οποία δεν περιλάμβανε το σκέλος των ερωτήσεων κοινωνικής δικτύωσης. 

Η συγκεκριμένη ομάδα στόχευε στη σύγκριση με την ομάδα των seeds με πρόσφατη HIV 

λοίμωξη και των κοινωνικών τους επαφών, για τυχόν αλλαγές της συμπεριφοράς και 

πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα. 

Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες της παρέμβασης υποβλήθηκαν σε δεύτερη 

συνέντευξη μέσω του ερωτηματολογίου παρακολούθησης μετά από έξι μήνες και 

αξιολογήθηκε τυχόν αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών, ενώ παράλληλα, μέσω 

εργαστηριακών εξετάσεων, εντοπίστηκαν νέες λοιμώξεις σε άτομα που αρχικά δεν είχαν 

μολυνθεί από τον ΗΙV. 
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3.5 Στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων  

Στην παρούσα διατριβή αναλύθηκαν δεδομένα που σχετίζονταν με τα ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν. Ανάλογα με το είδος και την κατανομή των μεταβλητών 

[κατηγορικές (δίτιμες, >2 κατηγορίες) και ποσοτικές], χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα 

περιγραφικά μέτρα και οι κατάλληλοι έλεγχοι που περιγράφονται στη συνέχεια. Στις 

αναλύσεις υπολογίστηκαν τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης (confidence interval-CIs) 

ή/και η τιμή-p (p-value). H στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό STAΤΑ (έκδοση 14). 

 

3.5.1 Κωδικοποίηση και είδος των μεταβλητών 

Στην ανάλυση, η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών με διαφορετικά άτομα (ναι/όχι), η 

χρήση συγκεκριμένων ουσιών για αποδοτικότερες σεξουαλικές επαφές (ναι/όχι) και τα 

περισσότερα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά (το φύλο, η εθνικότητα, το 

μορφωτικό επίπεδο, η επαγγελματική, η οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος διαμονής, ο 

χρόνος διαμονής στην Ελλάδα, ο σεξουαλικός αυτοπροσδιορισμός) αντιμετωπίστηκαν 

ως δίτιμες μεταβλητές.  

Στις κατηγορικές μεταβλητές με >2 κατηγορίες συμπεριλαμβάνονταν: η χρήση 

προφυλακτικού σε ετεροφυλόφιλες ή ομοφυλοφιλικές σεξουαλικές επαφές, η συχνότητα 

παροχής βοήθειας προς άλλα άτομα, το ποσοστό χρήσης προφυλακτικού σε ομαδικές 

σεξουαλικές επαφές, το ποσοστό κοινής χρήσης σύριγγας, τάσι και άλλων συνέργων, το 

ποσοστό ενθάρρυνσης και αποθάρρυνσης της κοινής χρήσης σύριγγας, τάσι και άλλων 

συνέργων χρήσης από τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου ενδοφλέβιας χρήσης, το ποσοστό 

ενθάρρυνσης της χρήσης αποστειρωμένης σύριγγας ή άλλου ενέσιμου υλικού από 

αυτούς, ο βαθμός συμφωνίας με δηλώσεις για την αποθάρρυνση της κοινής χρήσης 

σύριγγας με φορέα και μη φορέα του HIV ή βρώμικο/άρρωστο άτομο από τα άλλα μέλη 

του δικτύου ενδοφλέβιας χρήσης, όταν το μέλος τους βρίσκεται ή όχι υπό την επήρεια 

στερητικού συνδρόμου, και τέλος ο βαθμός συμφωνίας με δηλώσεις για την 

αποθάρρυνση από τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου χρήσης για κοινή χρήση σύριγγας του 

μέλους τους με άλλο άτομο, το οποίο βρίσκεται υπό στέρηση και είναι ή όχι φορέας του 

HIV ή δείχνει βρώμικος/άρρωστος ή δεν έχει ξανακάνει ενέσιμη χρήση. 
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Οι πιο πάνω μη δίτιμες μεταβλητές προέκυψαν από περαιτέρω συγχώνευση των 

αρχικών τους κατηγοριών. Οι κλίμακες εννιά [ποτέ; ορισμένες φορές / 1-3 φορές το μήνα; 

περίπου μία φορά την εβδομάδα / 2-5 φορές την εβδομάδα / περίπου μία φορά 

καθημερινά / 2-3 φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα / 4-9 φορές ημερησίως, σχεδόν 

κάθε ημέρα / 10+ φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα (>1-3 φορές το μήνα)] και πέντε 

απαντήσεων [κανένας; λίγοι / σχεδόν οι μισοί; οι περισσότεροι / όλοι και διαφωνώ πολύ; 

διαφωνώ σε κάποιο βαθμό / ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ / συμφωνώ σε κάποιο βαθμό 

(ουδέτερη στάση); συμφωνώ πολύ] συμπυκνώθηκαν σε τρεις κατηγορίες. Οι κλίμακες 

επτά απαντήσεων συνενώθηκαν σε 4 κατηγορίες (καμία φορά; σε πολύ λίγες / σε 

λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις; σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις; σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις). Οι κατηγορικές μεταβλητές για 

τη χρήση προφυλακτικού στις σεξουαλικές επαφές με το ίδιο ή αντίθετο φύλο (καμία 

φορά/ σε μερικές περιπτώσεις/ σε όλες τις περιπτώσεις) δημιουργήθηκαν, βάσει των 

ερωτήσεων ανοικτού τύπου για τον αριθμό των διαφορετικών ερωτικών συντρόφων και 

με τον αριθμό αυτών με τους οποίους γινόταν πάντοτε χρήση προφυλακτικού. Δηλαδή η 

νέα μεταβλητή χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες με βάσει εάν ο συνολικός αριθμός των 

διαφορετικών σεξουαλικών συντρόφων ήταν ίσος ή όχι με τον αριθμό των συντρόφων 

που γινόταν πάντα χρήση προφυλακτικού Στη συνέχεια η χρήση προφυλακτικού 

ομαδοποιήθηκε σε ετεροφυλόφιλους και ομοφυλόφιλους, εάν οι ερωτηθέντες ανέφεραν 

σεξουαλικούς συντρόφους αντίθετου ή ιδίου φύλου αντίστοιχα. 

Στις ποσοτικές μεταβλητές περιέχεται η ηλικία, οι τιμές των εργαστηριακών εξετάσεων 

και η διάρκεια ενέσιμης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Για τη διερεύνηση των συσχετίσεων των νορμών ενδοφλέβιας χρήσης (ανεξάρτητες 

μεταβλητές) με τις συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης και σεξουαλικής επαφής (εξαρτημένες 

μεταβλητές) χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης. Στην 

πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση έγινε προσαρμογή για πιθανούς συγχυτικούς 

κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα, το 

μορφωτικό επίπεδο, η κατάσταση στέγασης, η HIV κατάσταση και η ομάδα του TRIP. Στις 

αναλύσεις αυτές, όλες οι ανεξάρτητες (επιβλαβείς vs. ασφαλείς νόρμες) και εξαρτημένες 

μεταβλητές (επιβλαβείς vs. ασφαλείς συμπεριφορές) μοντελοποιήθηκαν με δίτιμες 
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απαντήσεις. Ως επιβλαβείς αναφέρονται οι νόρμες και οι συμπεριοφορές που ευνοούν 

την μετάδοση του ΗΙV ενώ οι ασφαλείς αποτρέπουν κάτι τέτοιο.  

 

3.5.2 Περιγραφική στατιστική ανάλυση 

Για όλες τις κατηγορικές μεταβλητές (δίτιμες και >2 κατηγορίες) υπολογίστηκαν 

συχνότητες και ποσοστά (σχετικές ή αθροιστικές συχνότητες), ενώ για τις ποσοτικές, 

ανάλογα με την κανονικότητα της κατανομής τους, υπολογίστηκε μέση τιμή ή διάμεσος 

ως μέτρα θέσης και αντίστοιχα τυπική απόκλιση ή ενδοτεταρτημοριακό εύρος 

(InterQuarile Range-IQR), ως μέτρα διασποράς. 

 

3.5.3 Επαγωγική στατιστική 

Ο παραμετρικός έλεγχος t-test εφαρμόζεται για τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ 

των ποσοτικών κανονικά κατανεμημένων μεταβλητών και των δίτιμων κατηγορικών 

μεταβλητών. Αναλυτικότερα, συγκρίνεται η μέση τιμή των ποσοτικών μεταβλητών μεταξύ 

των 2 κατηγορών της δίτιμης μεταβλητής. Στην περίπτωση που ο αριθμός των 

κατηγοριών είναι μεγαλύτερος από δύο, χρησιμοποιείται η μεθοδολογία της ανάλυσης 

διακύμανσης (analysis of variance-anova). Οι μη παραμετρικοί έλεγχοι των Mann-

Whitney και του Wilcoxon χρησιμοποιoύνται αντί του t-test στην περίπτωση που 

παραβιάζεται η κανονικότητα των τιμών της ποσοτικής μεταβλητής στις δύο κατηγορίες 

της δίτιμης. To μη παραμετρικό ανάλογο της ανάλυσης διακύμανσης είναι το τεστ των 

Kruskal-Wallis. 

Η στατιστική δοκιμασία x2 (chi-squared) χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση της 

ανεξαρτησίας μεταξύ δύο κατηγορικών μεταβλητών. Μέσω του στατιστικού ελέγχου x2 

συγκρίνονται οι δειγματικές (παρατηρηθείσες) συχνότητες με τις αναμενόμενες βάσει της 

μηδενικής υπόθεσης της ανεξαρτησίας. 

H ανάλυση συσχέτισης (correlation analysis) εφαρμόζεται για τη διερεύνηση της  

συσχέτισης μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών. Εάν η κατανομή των τιμών τους δεν 

παραβιάζει την κανονικότητα, χρησιμοποιείται ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson 

(Pearson correlation coefficient). Σε διαφορετική περίπτωση χρησιμοποιείται το μη 

παραμετρικό ανάλογο του, δηλαδή  ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman (Spearman 

correlation coefficient). 
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Για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ μίας ποσοτικής ή κατηγορικής μεταβλητής 

(ανεξάρτητη μεταβλητή) και μίας δίτιμης κατηγορικής μεταβλητής (εξαρτημένη), 

χρησιμοποιείται το απλό μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης (logistic regression): 

ln[Y/(1-Y)]= α + β1Χ1 

όπου Υ είναι η εξαρτημένη μεταβλητή και Χ1 είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. Το [Y/(1-Y)] 

είναι ο λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων (odds) η Y να λάβει τιμή 1 στο άτομο 

i=1,2,3…k. Το α είναι η σταθερά της απλής λογιστικής παλινδρόμησης και το β είναι η 

κλίση της ευθείας γραμμής που συσχετίζει το Χ1 με τον φυσικό λογάριθμο του λόγου 

συμπληρωματικών πιθανοτήτων. Ο συντελεστής β, εάν αποτελέσει εκθέτη του φυσικού 

αριθμού e (2,73), αντιστοιχεί σε σχετικό λόγο συμπληρωματικών πιθανοτήτων (odds 

ratio). Το μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης αποτελεί προέκταση του απλού 

μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης: 

ln[Y/(1-Y)]= α + β1Χ1 + β2Χ2+ β3Χ3+… βκΧκ 

 

3.6 Ανάλυση κοινωνικών δικτύων 

3.6.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

3.6.1.1 Γενικά 

Ο όρος κοινωνικό δίκτυο ή κοινωνικομετρικό δίκτυο αναφέρεται στο σύνολο των μελών 

ενός δικτύου ανθρώπων (κόμβοι ή φορείς) και των δεσμών (ακμές) που αναπτύσσονται 

μεταξύ τους (φιλικοί, συγγενικοί, κοινωνικοί, σεξουαλικοί, άμεσοι, έμμεσοι). Το κοινωνικό 

δίκτυο είναι μια οριοθετημένη ομάδα συνδεόμενων κοινωνικών μονάδων, εντός της 

οποίας υπάρχει ροή πόρων ανάλογα με το είδος των δεσμών που διαμορφώνονται 

(Amirkhanian, Kelly & McAuliffe, 2005; Borgatti, Everett & Johnson, 2013; Hanneman & 

Riddle, 2005). 

Οι δεσμοί ανάμεσα σε δύο γειτονικά άτομα (ζεύγος) αντιμετωπίζονται ως άμεσοι και 

αυτοί στους οποίους παρεμβάλλονται άλλα άτομα χαρακτηρίζονται έμμεσοι. Οι άμεσοι 

δεσμοί έχουν τη δυνατότητα να είναι αμφίδρομοι (αμοιβαίοι) ή μονόδρομοι. Για 

παράδειγμα, δύο άτομα που θεωρούν ο ένας τον άλλο φίλο, έχουν αμφίδρομη φιλική 

σχέση, ενώ εάν ένας εκ των δύο δεν τρέφει φιλικά αισθήματα για τον άλλον, τότε ο δεσμός 

χαρακτηρίζεται μονόδρομος (Borgatti, Everett & Johnson, 2013; Hanneman & Riddle, 
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2005). Τα κοινωνικά δίκτυα δεν πρέπει να ταυτίζονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

αν και αρκετές από τις σχέσεις που υπάρχουν στα τελευταία αποτελούν ταυτόχρονα και 

σχέσεις κοινωνικομετρικών δικτύων. 

Η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων, η οποία πηγάζει από την κοινωνιολογία και 

συνδυάζει τον κλάδο των μαθηματικών, εισάγει μια νέα προοπτική ανάλυσης, σε σχέση 

με τις συμβατικές μεθόδους. Συγκεκριμένα, εστιάζει στον τρόπο ενσωμάτωσης των μελών 

στο δίκτυο και στο πώς η διαμόρφωση των δεσμών μεταξύ των ατόμων επηρεάζει τόσο 

τα άτομα που συνδέονται όσο και τις σχέσεις τους. Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων 

εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η δομή και η σύνθεση των δεσμών καθορίζει πρότυπα 

στα δίκτυα που επιδρούν στη συμπεριφορά των μελών (Friedman, 1995; Hanneman & 

Riddle, 2005; Morris, Zavisca & Dean, 1995; Rothenberg, et al., 1998; Scott & Carrington, 

2011). 

Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην επιδημιολογία διαφόρων 

νοσημάτων του ανθρώπου. Στην περίπτωση ύπαρξης μεταδοτικών νοσημάτων στον 

πληθυσμό στόχο, μπορεί να μελετηθούν οι πιο επικίνδυνες σχέσεις, οδηγώντας στον 

σχεδιασμό αποτελεσματικότερων στρατηγικών πρόληψης. Για παράδειγμα η 

ευαισθητοποίηση των πιο ενεργών και σημαντικών ατόμων του δικτύου, μπορεί να 

οδηγήσει σε τροποποίηση χαρακτηριστικών διαπροσωπικής επιρροής καθώς τα μέλη του 

δικτύου μοιράζονται κοινές εμπειρίες ζωής και συνήθειες, κοινές νόρμες ή κοινούς 

ερωτικούς συντρόφους (Amirkhanian, 2014; Costenbader, Astone & Latkin, 2006; Latkin, 

et al., 2003; Latkin, Sherman & Knowlton, 2003; Miller & Neaigus, 2001; Neaigus, et al., 

1996). 

 

3.6.1.2 Είδη δικτύων 

Τα κοινωνικά δίκτυα διακρίνονται σε 3 κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα 

πλήρη δίκτυα, όπου εξετάζονται όλα τα μέλη τους και το σύνολο των δεσμών μεταξύ τους 

(Hanneman & Riddle, 2005; Wellman & Berkowitz, 1988). Ακολουθούν τα εγωκεντρικά 

(ego-networks) ή προσωπικά δίκτυα που περιέχουν μόνο τους άμεσους δεσμούς 

προκαθορισμένων ατόμων (ego) προς άλλα άτομα (alters) (Hanneman & Riddle, 2005; 

Wellman & Berkowitz, 1988). Τα εγωκεντρικά δίκτυα αποτελούν υποσύνολα των πλήρων 

δικτύων (Hanneman & Riddle, 2005; Shahesmaeili, Haghdoost & Soori, 2015). Στην 
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περίπτωση δυσπρόσιτων πληθυσμών, ανιχνεύονται υβριδικά δίκτυα ή αλλιώς δίκτυα 

χιονοστιβάδας. Αυτά σχηματίζονται μέσω εντοπισμού των seeds της διαδικασίας και 

έπειτα διείσδυσης στα κοινωνικά δίκτυά τους. Ως seeds επιλέγονται τα πλέον κοινωνικά 

άτομα ώστε να εντοπιστούν ακόμα και τα πιο απομονωμένα μέλη του πληθυσμού στόχου. 

 

3.6.1.3 Αναπαράσταση των κοινωνικών δικτύων 

3.6.1.3.1 Διάγραμμα κοινωνικών δικτύων (sociogram) 

Η οπτική αναπαράσταση των κοινωνικών δικτύων σε διαγράμματα (sociograms) 

βασίζεται στη θεωρία των γραφημάτων. Πρόκειται για σύνολο σημείων (κορυφών ή 

κόμβων) που αντιπροσωπεύουν τα μέλη του δικτύου και συνδέονται μεταξύ τους με 

γραμμές (ακμές), οι οποίες αντανακλούν τις κοινωνικές σχέσεις (Bondy & Murty, 1976). 

Τα διαγράμματα κοινωνικών δικτύων διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με την α) 

ύπαρξη ή όχι κατεύθυνσης στους δεσμούς, β) το είδος των κοινωνικών δεδομένων που 

συλλέγονται, την γ) πολλαπλότητα των δεσμών (διάφορα είδη δεσμών) υπό διερεύνηση 

και τέλος δ) την απόσταση μεταξύ των σημείων (κόμβων). 

Τα γραφήματα που αναπαριστούν τις ακμές ως απλές γραμμές χωρίς κατεύθυνση 

χαρακτηρίζονται ως μη κατευθυνόμενα ή συμμετρικά (undirected graph). Με αυτόν τρόπο 

παρουσιάζονται συνήθως σχέσεις που είναι εκ των προτέρων αμφίδρομες, όπως οι 

σχέσεις συγγένειας και εξάρτησης. Αντίθετα, τα κατευθυνόμενα ή μη συμμετρικά 

γραφήματα (directed graph) χρησιμοποιούν βέλη αντί ακμών για να προσδώσουν 

κατεύθυνση στη σχέση που υποδεικνύεται από την γραμμή. Για παράδειγμα, εάν ο Α 

γνωρίζει τον Β αλλά ο Β δεν γνωρίζει τον Α, τότε η σχέση μεταξύ τους δεν είναι συμμετρική 

και αναπαρίσταται με βέλος από τον Α προς τον Β (Borgatti, Everett & Johnson, 2013; de 

Nooy, Mrvar & Batageli, 2005; Hanneman & Riddle, 2005). 

Τα δίτιμα ή απλά γραφήματα (binary or simple graphs) αναπαριστούν τη σχέση μεταξύ 

δύο μελών του δικτύου με την παρουσία ή όχι βέλους. Τα δεδομένα συμπάθειας, 

αντιπάθειας και ουδέτερης στάσης μεταξύ των ατόμων παρουσιάζονται σε γραφήματα 

που έχουν πρόσημο (valued graphs). Δηλαδή, για τις θετικές και αρνητικές επιλογές 

χρησιμοποιούνται βέλη με αντίστοιχα θετικό (+) και αρνητικό (-) πρόσημο, ενώ για την 

ουδέτερη στάση δεν υπάρχει βέλος. Στα διατάξιμα (ordinal graphs) ή σταθμισμένα 

(weighted graphs) γραφήματα, οι δεσμοί λαμβάνουν τιμές που αντιστοιχούν στη δύναμή 
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τους. Τα γραφήματα που έχουν ένα μόνο είδος γραμμής (πχ μόνο φιλικούς δεσμούς) ανά 

ζεύγος μελών ονομάζονται απλού τύπου (simplex graphs), ενώ αυτά που παρουσιάζουν 

πολλά είδη ταυτόχρονα (για παράδειγμα φιλικούς και συζυγικούς δεσμούς ταυτόχρονα), 

καλούνται πολλαπλά (multiplex graphs) (de Nooy, Mrvar & Batageli, 2005; Hanneman & 

Riddle, 2005). 

Οι αποστάσεις των κόμβων στα γραφήματα μπορεί να είναι ή όχι αυθαίρετες. Η πρώτη 

κατηγορία προκύπτει από τυχαία τοποθέτηση των κόμβων στους άξονες x-y, με 

τοποθέτηση των όμοιων κόμβων σε διαφορετικά τεταρτημόρια του γραφήματος αλλά και 

σε κυκλική διάταξη με ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να εντοπίζονται εύκολα αυτοί 

με τις περισσότερες συνδέσεις. Ωστόσο, οι αυθαίρετες αποστάσεις μεταξύ των κόμβων 

δεν επιτρέπουν την ουσιαστική ερμηνεία της εγγύτητας (ομοιότητα) των κόμβων και οι 

διαστάσεις x, y δεν έχουν καμία σημασία. Εάν ένα τέτοιο γράφημα οποιουδήποτε 

μεγέθους περιστραφεί, δεν θα αλλάξει η ερμηνεία του. Για τη δημιουργία γραφημάτων με 

προκαθορισμένες αποστάσεις μεταξύ των μελών του δικτύου, χρησιμοποιείται μέθοδος, 

που δημιουργεί κλίμακα διαστάσεων. Μέσω αυτής της μεθόδου, αποδίδονται θέσεις 

στους κόμβους εντός ενός πολυδιάστατου χώρου, με αποτέλεσμα σχετικά όμοιοι κόμβοι 

να είναι πιο κοντά μεταξύ τους. Η κατεύθυνση είναι σημαντική στο γράφημα και οι 

αποστάσεις μεταξύ των ατόμων επιδέχονται ερμηνείας. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι 

διαστάσεις του γραφήματος προκύπτουν με βάση το χαρακτηριστικό με το οποίο 

ελέγχεται η ομοιότητα των κόμβων, δημιουργούνται αρκετές φορές περίεργα γραφήματα 

χωρίς δυνατότητα ερμηνείας. Συνεπώς αυτά τα γραφήματα κατασκευάζονται με ειδικούς 

αλγορίθμους (Hanneman & Riddle, 2005). 

 

3.6.1.3.2 Πίνακες 

Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να αποτυπωθεί σε έναν πίνακα με στήλες (i) και γραμμές 

(j) ο οποίος ονομάζεται πίνακας γειτνίασης (adjacency matrix). Όπως δηλώνει και το 

όνομα του, ο πίνακας παρουσιάζει ποιος είναι δίπλα από κάποιον ή ποιος γειτονεύει με 

ποιον στον κοινωνικό χώρο που χαρτογραφήθηκε. Τα στοιχεία του πίνακα γειτνίασης A 

έχουν την παρακάτω μορφή: 

Αij={1, αν υπάρχει ακμή μεταξύ του κόμβου i και του κόμβου j, 0 διαφορετικά} 
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όπου i=1,2,…, n και j=1,2,…,. 

Οι γραμμές του πιο πίνακα αντιστοιχούν στα μέλη του δικτύου από τα οποία ξεκινάει 

μία γραμμή σχέσης, ενώ οι στήλες στους παραλήπτες των γραμμών. Ένας πίνακας 

μπορεί να είναι συμμετρικός (symmetric matrix), ως προς την κύρια διαγώνιο ή αλλιώς 

μη κατευθυνόμενος, στον οποίον παρουσιάζονται μόνο αμοιβαίοι δεσμοί μεταξύ των 

φορέων. Καθώς στις πραγματικές κοινωνίες οι δεσμοί δεν είναι πάντα αμφίδρομοι, 

υπάρχουν και οι ασύμμετροι (asymmetric matrix) ή κατευθυνόμενοι πίνακες. Σε αυτό το 

είδος πίνακα, οι γραμμές δείχνουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση μεταξύ δύο 

κόμβων και ο συμβολισμός Αij=1 ερμηνεύει την ύπαρξη ακμής η οποία ξεκινάει από τον 

κόμβο i και καταλήγει στον κόμβο j. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται απαραίτητα και ύπαρξη 

ακμής από τον κόμβο j προς τον στον κόμβο i. Με άλλα λόγια, Αij≠Aji αφού δεν υπάρχει 

συμμετρία ως προς την κύρια διαγώνιο του πίνακα γειτνίασης. 

 

3.6.1.4 Υποομάδες δικτύων 

3.6.1.4.1 Είδη υπο-ομάδων 

Για την απεικόνιση και τη διερεύνηση μεγάλων και πολύπλοκων κοινωνικών δικτύων, 

απαιτείται η κατηγοριοποίηση των κόμβων τους σε ομάδες ή κοινότητες. Η 

κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση χαρακτηριστικά και ιδιότητες των κόμβων. 

 

3.6.1.4.1.1 Συνιστώσες (components)  

Η συνιστώσα είναι η θεμελιώδης ομάδα των συνδεδεμένων κόμβων σε ένα δίκτυο με 

άμεσες ή έμμεσες συνδέσεις μεταξύ τους μέσω ενός ή περισσοτέρων μονοπατιών. Τα 

μέλη χωριστών συνιστωσών σε ένα κοινωνιομετρικό δίκτυο δεν συνδέονται μεταξύ τους. 

Δηλαδή κάθε κόμβος είναι μοναδικός σε κάθε συνιστώσα (Clauset, Newman & Moore, 

2004; Hanneman & Riddle, 2005; Lancichinetti, Fortunato & Radicchi, 2008; Scott & 

Carrington, 2011). 
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3.6.1.4.1.2 k-πυρήνας (k-core) 

Ο k-πυρήνας είναι ένα άλλο είδος υπο-ομάδας δικτύου που εντοπίζεται στις 

συνιστώσες του δικτύου όταν κάποια ή όλα τα μέλη της συνιστώσας συνδέονται με k ή 

περισσότερα από τα εναπομείναντα μέλη της (Clauset, Newman & Moore, 2004; 

Hanneman & Riddle, 2005; Lancichinetti, Fortunato & Radicchi, 2008; Scott & Carrington, 

2011). 

 

3.6.1.4.1.3 Κλίκα (clique) 

Μία ομάδα κόμβων όπου κάθε μέλος της είναι συνδεδεμένο άμεσα με όλα τα υπόλοιπα 

σχηματίζει μια κλίκα. Η εμφάνιση κλίκας υποδεικνύει ότι μία ομάδα είναι εξαιρετικά 

συνεκτική, δηλαδή όλα τα μέλη της γνωρίζονται μεταξύ τους ή μπορούν να έχουν 

πρόσβαση το ένα στο άλλο. Όταν ανάμεσα σε διαφορετικές κλίκες εντοπίζονται τα ίδια 

άτομα, τότε αυτές αλληλεπικαλύπτονται (Clauset, Newman & Moore, 2004; Hanneman & 

Riddle, 2005; Lancichinetti, Fortunato & Radicchi, 2008; Scott & Carrington, 2011). 

 

3.6.1.5 Δομικές ιδιότητες των κοινωνικών δικτύων 

Οι δομικές ιδιότητες των κοινωνικών δικτύων περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα 

μέλη τους συνδέονται μεταξύ τους και αφορούν στα μέλη του δικτύων ξεχωριστά (κόμβοι), 

στις υποομάδες αλλά και στο σύνολο των δικτύων. Για κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες, 

χρησιμοποιούνται διαφορετικά αριθμητικά μέτρα (metrics) (Borgatti, Everett & Johnson, 

2013; de Nooy, Mrvar & Batageli, 2005; Hanneman & Riddle, 2005). 

 

3.6.1.5.1 Αριθμητικά μέτρα κόμβων 

3.6.1.5.1.1 Βαθμός σύνδεσης κόμβου (degree) 

 Σε ένα κατευθυνόμενο δίκτυο, ο βαθμός σύνδεσης του κόμβου διακρίνεται σε βαθμό 

εισόδου (in-degree) και σε βαθμό εξόδου (ουt-degree). Ο βαθμός εισόδου είναι ο αριθμός 

των δεσμών που λαμβάνει ένα μέλος του δικτύου. Αντίθετα, ο βαθμός εξόδου είναι ο 

συνολικός αριθμός των δεσμών που στέλνει ένας κόμβος προς άλλους και είναι συνήθως 

μέτρο της επιρροής που ασκεί το συγκεκριμένο μέλος του δικτύου. Με βάση τα 

παραπάνω, ένας κόμβος με βαθμός ίσο 0 είναι απομονωμένος ενώ εάν έχει βαθμό 1 

αποτελεί ιδιαίτερο, ξεχωριστό (pendant) μέλος του δικτύου. Μέλη δικτύου που είναι 
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συνδεδεμένα με σχεδόν όλα τα άλλα μέλη ή, από την άλλη μεριά, δεν έχουν σχεδόν 

κανένα δεσμό, δείχνουν περισσότερο προβλέψιμη συμπεριφορά συγκριτικά με αυτά τα 

μέλη που έχουν ενδιάμεσους βαθμούς σύνδεσης. Συνεπώς μέλη στο κέντρο και στην 

περιφέρεια του δικτύου έχουν πιο περιορισμένα και προβλέψιμα πρότυπα 

συμπεριφοράς. Μέσω του βαθμού σύνδεσης των κόμβων, διαμορφώνονται κάποιες 

αρχικές υποθέσεις σχετικά με τους κοινωνικούς ρόλους και τις τάσεις συμπεριφοράς. 

Στην ουσία ο βαθμός του κόμβου αποτελεί τον πιο απλό δείκτη της κεντρικότητας του 

και αναφέρεται ως βαθμός κεντρικότητας (degree centrality). Όσο περισσότερους 

άμεσους δεσμούς έχει ένα άτομο τόσο μεγαλύτερη είναι η κεντρικότητα βαθμού του. 

Στα μη κατευθυνόμενα δίκτυα ο βαθμός εισόδου έχει την ίδια έννοια με το βαθμό 

εξόδου αφού οι δεσμοί δεν έχουν κατεύθυνση. (Hanneman & Riddle, 2005; Hartmann, 

Weigt & Wiley InterScience (Online service), 2005). 

 

3.6.1.5.1.2 Προσβασιμότητα (reachability) 

Ένας κόμβος είναι προσβάσιμος  από έναν άλλο αρχικό κόμβο, όταν υπάρχει ένα 

οποιοδήποτε σύνολο ακμών, μέσω του οποίου γίνεται μετάβαση από τον αρχικό κόμβο 

προς αυτόν, ασχέτως του αριθμού των κόμβων που μεσολαβούν. Εάν κάποιοι φορείς του 

δικτύου δεν φτάνουν τους άλλους, τότε υπάρχει πιθανότητα διαίρεσης του δικτύου ή 

προσδιορισμού υποομάδων (Hanneman & Riddle, 2005).  

 

3.6.1.5.1.3 Εγγύτητα (closeness) 

H εγγύτητα υποδηλώνει πόσο κοντά είναι ένας κόμβος προς τους υπόλοιπους 

κόμβους του δικτύου. Κόμβοι που βρίσκονται κοντά στους υπόλοιπους του δικτύου είναι 

ευνοημένοι με περισσότερες ευκαιρίες σε κοινωνικό επίπεδο. 

Η εγγύτητα του κόμβου αποτελεί ένα ακόμα δείκτη της κεντρικότητας του και 

αναφέρεται ως πυκνότητα κεντρικότητας (closeness centrality). Oσο πιο κοντά είναι ένας 

φορέας στους άλλους φορείς του δικτύου ή αλλιώς όσο μικρότερη απόσταση χρειάζεται 

για να φτάσει τις πληροφορίες, τόσο πιο γρήγορα τις λαμβάνει και έτσι τόσο πιο κεντρικός 

είναι. Δηλαδή αυτός ο δείκτης κεντρικότητας λαμβάνει υπόψη τους άμεσους άλλα και τους 

έμμεσους δεσμούς του φορέα στο δίκτυο.  Έτσι όσο μικρότερη είναι συνολική απόσταση 
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μιας κορυφής από τις υπόλοιπες κορυφές του δικτύου τόσο μεγαλύτερη είναι η 

κεντρικότητα της. Η κεντρικότητα εγγύτητας κυμαίνεται από 0-1. 

Στα μη συνδεδεμένα δίκτυα όπου δεν υπάρχουν μονοπάτια μεταξύ όλων των κορυφών 

τους, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσβάσιμες κορυφές από ή προς την κορυφή υπό 

μελέτη, μέσω γεωδαιτικού μονοπατιού (πιο σύντομη απόσταση μεταξύ δύο κορυφών-

περιγράφεται στην επόμενη ενότητα). (Borgatti, Everett & Johnson, 2013; Hanneman & 

Riddle, 2005; Opsahl, Agneessens & Skvoretz, 2010). 

 

3.6.1.5.1.4 Ενδιάμεση θέση ή ενδιαμεσότητα (betweenness) 

Η ενδιάμεση θέση ή ενδιαμεσότητα του κόμβου μετρά κατά πόσο ένας κόμβος έχει 

ευνοϊκή τοποθέτηση βρισκόμενος μεταξύ άλλων. Η καλή ενδιάμεση θέση ενός κόμβου 

του επιτρέπει να εκτελεί τον σκοπό των υπηρεσιών του, να απομονώνει άλλους κόμβους 

ή να αποφεύγει επαφές. Η ενδιάμεση θέση του κόμβου είναι και αυτός ένας δείκτης της 

κεντρικότητας του και αναφέρεται ως ενδιαμεσότητα κεντρικότητας (betweenness 

centrality). Λαμβάνει υπόψη σε πόσες αλυσίδες μετάδοσης των πληροφοριών 

(γεωδαιτικά μονοπάτια) εντοπίζεται ο φορέας υπό μελέτη. Έτσι σε όσα περισσότερα 

γεωδαιτικά μονοπάτια μεταξύ των άλλων κορυφών του δικτύου εντοπίζεται ένας φορέας 

τόσο πιο σημαντικός είναι στη ροή των πληροφοριών και άρα τόσο πιο κεντρικός είναι. 

Δηλαδή η ενδιάμεσότητα κεντρικότητας μιας κορυφής είναι το ποσοστό των γεωδαιτικών 

μονοπατιών που την περιλαμβάνουν και δείχνει κατά πόσον εάν αφαιρεθεί από το δίκτυο 

θα σταματήσει η ροή των πληροφοριών σε αυτό. Κυμαίνεται από 0-1 (Borgatti, Everett & 

Johnson, 2013; Hanneman & Riddle, 2005; Opsahl, Agneessens & Skvoretz, 2010). 

 

3.6.1.5.2 Αριθμητικά μέτρα δικτύου και των υποομάδων του 

3.6.1.5.2.1 Μέγεθος (network size) 

Το μέγεθος του δικτύου  είναι ο συνολικός αριθμός των κόμβων του (k). Σε κάθε 

κατευθυνόμενο δίκτυο (ζεύγος ΑΒ ≠ ΒΑ), λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε φορέας μπορεί 

να έχει διαφορετικό αριθμό εισερχόμενων (in-degree) και εξερχόμενων δεσμών (out-

degree), υπάρχουν k×(k-1) πιθανά ζεύγη φορέων. Αυτά τα ζεύγη δεν συμπεριλαμβάνουν 

τους δεσμούς που ξεκινούν και καταλήγουν στο ίδιο μέλος (αυτό-δεσμός). Στα μη 
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κατευθυνόμενα δίκτυα υπάρχουν [k×(k-1)]/2 πραγματικά ζεύγη μελών (de Nooy, Mrvar & 

Batageli, 2005; Hanneman & Riddle, 2005). 

 

3.6.1.5.2.2 Πυκνότητα (density-D) 

Για ένα δίτιμο κατευθυνόμενο και μη κατευθυνόμενο δίκτυο, η πυκνότητα ορίζεται ως 

το ποσοστό όλων των πιθανών δεσμών που υπάρχουν στην πραγματικότητα και 

λαμβάνει τιμές από 0 έως 1. Σε σταθμισμένο δίκτυο, η πυκνότητα είναι το άθροισμα των 

ακμών προς τον αριθμό των πιθανών δεσμών. Μέσω της πυκνότητας του δικτύου 

αναδεικνύεται η ταχύτητα διασποράς των πληροφοριών μεταξύ των κόμβων-μελών του 

δικτύου (de Nooy, Mrvar & Batageli, 2005; Hanneman & Riddle, 2005). 

 

3.6.1.5.2.3 Διάμετρος (diameter) 

Η διάμετρος είναι το μήκος της μεγαλύτερης διαδρομής μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους 

φορέων. Είναι γνωστή και ως εκκεντρικότητα (eccentricity) (de Nooy, Mrvar & Batageli, 

2005; Hanneman & Riddle, 2005). 

 

3.6.1.5.2.4 Συνεκτικότητα (connectivity) 

Η συνεκτικότητα ή συνδεσιμότητα αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο όλοι οι κόμβοι 

του δικτύου συνδέονται ή όχι μεταξύ τους. Ένα δίκτυο καλείται συνεκτικό ή συνδεδεμένο 

(connected), όταν υπάρχει μονοπάτι το οποίο συνδέει όλους τους κόμβους μεταξύ τους. 

Η συνεκτικότητα ορίζεται ως ο ελάχιστος αριθμός μελών που εάν απομακρυνθούν από 

το δίκτυο, θα διακόψουν τη σύνδεση του (Diestel, 2010; Hanneman & Riddle, 2005).  

 

3.6.1.5.2.5 Διαδρομές, μονοπάτια και πορείες (walks, paths, trails) 

Η απόσταση (distance) μεταξύ μελών σε ένα δίκτυο χαρακτηρίζεται από διαδρομές-

περίπατους, πορείες  και μονοπάτια. Η απόσταση, ανάλογα με το μέγεθος της, δείχνει 

την επιρροή που μπορεί να έχει ένας κόμβος σε ένα άλλο. Όσο πιο μεγάλη είναι η 

απόσταση μεταξύ των μελών του δικτύου, τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος διάχυσης της 

πληροφορίας σε αυτούς. 

Στα μη κατευθυνόμενα δίκτυα, μία διαδρομή είναι ακολουθία κόμβων και γραμμών που 

αρχίζει και τελειώνει με κόμβους και αποτελεί την πιο γενική μορφή σύνδεσης μεταξύ 2 
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μελών ενός δικτύου. Μπορεί να περιλαμβάνει το ίδιο μέλος και την ίδια σχέση πολλές 

φορές. Το μήκος του περιπάτου είναι ο αριθμός των ακμών που περιέχονται σε αυτό, 

ξεκινώντας από το αρχικό και καταλήγοντας στο τελικό μέλος. Όταν ο περίπατος αρχίζει 

και τελειώνει με τον ίδιο κόμβο ονομάζεται κλειστός (close walk). Κύκλος χαρακτηρίζεται 

μία κλειστή διαδρομή με 3 ή περισσότερα μέλη, τα οποία είναι διαφορετικά εκτός από το 

πρώτο και το τελευταίο. Η πορεία είναι περίπατος μεταξύ 2 κόμβων, στον οποίο κάθε 

γραμμή σχέσης υπάρχει μόνο φορά ενώ τα μέλη περιλαμβάνονται πολλές φορές. Το 

μήκος της πορείας είναι ο αριθμός των σχέσεων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Η 

πορεία με αρχικό και τελικό μέλος το ίδιο άτομο ονομάζεται κλειστή (close trail). 

Σημειώνεται ότι όλες οι πορείες είναι περίπατοι αλλά όχι το αντίστροφο. Το μονοπάτι σε 

ένα μη κατευθυνόμενο δίκτυο ορίζεται ως ένας περίπατος, όπου κάθε κόμβος και κάθε 

ακμή χρησιμοποιείται μόνο μια φορά. Το κλειστό μονοπάτι (close path) αποτελεί τη 

μοναδική εξαίρεση μονοπατιού, όπου το αρχικό και τελικό μέλος δεν είναι τα ίδια. 

Σημειώνεται ότι όλα τα μονοπάτια είναι πορείες και περίπατοι, αλλά δεν είναι όλοι οι 

περίπατοι και οι πορείες μονοπάτια. Στα κατευθυνόμενα δίκτυα ισχύουν όσα 

προαναφέρθηκαν με τη διαφορά ότι αλλάζει η κατεύθυνση κατά την κίνηση κατά μήκος 

των σχέσεων από μέλος σε μέλος του δικτύου. Στην περίπτωση αμφίδρομων σχέσεων, 

λαμβάνεται υπόψη όποια κατεύθυνση βολεύει για να σχηματιστούν αντίστοιχα οι 

περίπατοι, οι πορείες και τα μονοπάτια. 

Τα ανωτέρω είδη συνδέσεων μεταξύ δύο μελών του δικτύου παρέχουν τη δυνατότητα 

διερεύνησης της ισχύς των δεσμών (σχέσεων). Μέλη δικτύου με πολλές και μικρού 

μήκους συνδέσεις έχουν ισχυρότερες συνδέσεις. Οι συνδέσεις αυτές είναι πιο σταθερές 

και αξιόπιστες, με λιγότερες πιθανότητες καταστροφής (Borgatti, Everett & Johnson, 

2013; Hanneman & Riddle, 2005; Scott & Carrington, 2011). 

 

3.6.1.5.2.6 Γεωδαισιακή απόσταση (geodesic distance) 

Η γεωδαισιακή απόσταση, τόσο για τα κατευθυνόμενα όσο και για μη κατευθυνόμενα 

δεδομένα, είναι ο αριθμός των ακμών στον μικρότερο δυνατό περίπατο από ένα μέλος 

δικτύου σε ένα άλλο (ή και στον ίδιο τον εαυτό του). Πρόκειται για τη βέλτιστη ή 

αποτελεσματικότερη απόσταση μεταξύ δύο κόμβων. Η μέση γεωδαισιακή απόσταση 

(average geodesic distance) αποτελεί τη μέση τιμή όλων των γεωδαισιακών διαδρομών 
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ενός δικτύου. Δίνει εικόνα ως προς το πόσο κοντά είναι τα μέλη του δικτύου μεταξύ τους. 

Εάν έχει μεγάλη τιμή, τότε πολλά μέλη του δικτύου δεν γνωρίζονται άμεσα μεταξύ τους. 

Από την άλλη, μικρή μέση γεωδαισιακή απόσταση συνεπάγεται ότι η πλειοψηφία των 

φορέων συνδέονται άμεσα ή μέσω ενός κοινού γνωστού (Borgatti, Everett & Johnson, 

2013; Hanneman & Riddle, 2005; Scott & Carrington, 2011). 

 

3.6.1.5.2.7  Συγκεντρωτισμός (centralization) 

O δείκτης συγκεντρωτισμού (centralization indicator) του δικτύου εκφράζει την 

κεντρικότητα ολόκληρου του δικτύου παρέχοντας πληροφορίες για την έκταση του 

κέντρου του. Υπολογίζεται από τις τιμές της κεντρικότητας των κορυφών του δικτύου, και 

έτσι όσο μεγαλύτερη είναι η διακύμανση αυτών των τιμών τόσο πιο συγκεντρωτικό είναι 

δίκτυο ή αλλιώς τόσο πιο μεγάλο είναι το κέντρο του. Δηλαδή, η ύπαρξη πολύ κεντρικών 

και πολύ περιφερειακών κορυφών αυξάνει τον συγκεντρωτισμό του δικτύου. Για κάθε ένα 

από τους παραπάνω δείκτες κεντρικότητας των φορέων (βαθμός, πυκνότητα, 

ενδιαμεσότητα κεντρικότητας), εγγύτητας, ενδιαμεσότητας) υπάρχει και ο αντίστοιχος 

δείκτης συγκεντρωτισμού. Ο συγκεντρωτισμός βαθμού (degree centralization) 

χρησιμοποιείται μόνο σε δίκτυα χωρίς βρόγχους και πολλαπλές γραμμές. Ο 

συγκεντρωτισμός πυκνότητας (closeness centralization) εφαρμόζεται σε συνδεδεμένα 

δίκτυα, δηλαδή σε δίκτυα με μονοπάτι σύνδεσης μεταξύ όλων των κορυφών του. Ενώ, ο 

συγκεντρωτισμός ενδιαμεσότητας (betweeness centralization) χρησιμοποιείται σε 

συνδεδεμένα και μη συνδεδεμένα δίκτυα. Ωστόσο, όλοι οι δείκτες συγκεντρωτισμού 

εφαρμόζονται σε κατευθυνόμενα και μη κατευθυνόμενα δίκτυα (Hanneman & Riddle, 

2005). 

 

3.6.2 Ανάλυση κοινωνικών δικτύων του προγράμματος TRIP 

Στην παρούσα διατριβή διενεργήθηκε ανάλυση των κοινωνικών δικτύων των ατόμων 

που συμμετείχαν στο TRIP προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα Pajek 5.07 (de Nooy, Mrvar & 

Batagelj, 2019) και στόχευε στη σχέση των κοινωνικών νορμών και των συμπεριφορών 

ενδοφλέβιας χρήσης με τις ιδιότητες των κοινωνικών δικτύων που περιγράφηκαν 

ανωτέρω. Παράλληλα αυτές οι ιδιότητες διερευνήθηκαν σε σχέση με την παροχή 
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βοήθειας και υποστήριξης στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και με τις σεξουαλικές 

συμπεριφορές (ενότητες L, Μ, Ν και Ο, C του ερωτηματολογίου). 

Αρχικά δημιουργήθηκε λεπτομερές αρχείο όλων των κοινωνικών σχέσεων των 

συμμετεχόντων, όπως αυτές είχαν περιγραφεί στο ερωτηματολόγιο αρχικής επίσκεψης 

του προγράμματος ΤRIP (ενότητα D του ερωτηματολογίου). Στη συνέχεια η ανάλυση 

κοινωνικών δικτύων περιλάμβανε τη δημιουργία του κοινωνικομετρικού δικτύου των 

συμμετεχόντων του TRIP, τον υπολογισμό της πυκνότητας και του συγκεντρωτισμού του, 

αλλά και της κεντρικότητας των μελών του (βαθμού, πυκνότητας και ενδιαμεσότητας). Το 

δίκτυο του TRIP αντιμετωπίστηκε ως μη κατευθυνόμενο δεδομένης της αμοιβαίας φύσης 

των σχέσεων που περιλάμβανε. Δηλαδή εάν ένας συμμετέχοντας είχε αναφέρει κοινή 

χρήση ενέσιμου υλικού ή σεξουαλική επαφή με κάποιο άλλο συμμετέχοντα, η 

πληροφορία αυτή ήταν επαρκής για την καθιέρωση δεσμού στο δίκτυο. Διερευνήθηκε 

επίσης κατά πόσο υπήρχαν ξεχωριστές συνιστώσες, k-πυρήνες και κλίκες (υποομάδες). 

Μέσω στατιστικών δοκιμασιών διερευνήθηκε η συσχέτιση όλων των παραμέτρων των 

κοινωνικών δικτύωνμε την παροχή βοήθειας και υποστήριξης στα κοινωνικά δίκτυα, τις 

κοινωνικές νόρμες και τις συμπεριφορές που είχαν καταγραφεί στο TRIP. Για μερικές 

στατιστικές αναλύσεις, οι μικρότερες συνιστώσες που ανιχνεύθηκαν στο 

κοινωνικομετρικό δίκτυο του TRIP συγχωνεύθηκαν σε μία ομάδα. Ενώ για άλλες 

αναλύσεις οι απομονωμένοι συμμετέχοντες, τα μέλη των μικρών συνιστωσών και οι 

συμμετέχοντες εκτός των πυρήνων και των κλικών της μεγάλης συνιστώσας του δικτύου 

ομαδοποιήθηκαν επίσης σε μια κατηγορία (όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες). Για τη μελέτη 

της σχέσης μεταξύ των ανιχνεύσιμων υποομάδων του δικτύου  και της ΗΙV κατάστασης 

χρησιμοποιήθηκε απλή και πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση. Στην πολυμεταβλητή 

ανάλυση έγινε προσαρμογή για το φύλο, την ηλικία, τη κατάσταση στέγασης, την 

εθνικότητα, το μορφωτικό επίπεδο, την ομάδα του ΤRΙP, τη συγκεκριμένη ΗΙV κατάσταση, 

και τις ερωτήσεις του ΤRIP ερωτηματολογίου σχετικά με τον πληθυσμό εστίασης των 

αναλύσεων κάθε φορά (όλοι οι συμμετέχοντες, PWID, άτομα με σεξουαλικές επαφές). Ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές τέθηκαν οι υποομάδες του δικτύου (μεγάλη συνιστώσα ή μικρή 

συνιστώσα vs απομονωμένοι, πυρήνες ή κλίκες vs. όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες) και ως 

εξαρτημένη η HIV κατάσταση (ΗΙV θετικοί vs. HIV αρνητικοί). Οι ίδιες αναλύσεις 

πραγματοποιήθηκαν συμπεριλαμβάνοντας ή αποκλείοντας τους seeds. 
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3.7 Δεοντολογικά ζητήματα 

Το πρωτόκολλο εφαρμογής του ΤRIP εγκρίθηκε από το National Development and 

Research Institutes-NDRI της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ και την Ελληνική Επιστημονική 

Εταιρία Έρευνας για το AIDS και τα ΣΜΝ (παράρτημα ΙΙΙ). Η παρέμβαση  βασίστηκε στις 

αρχές της διακήρυξης του Ελσίνκι (1989). Δηλαδή, πέραν της εμπιστευτικότητας 

προαπαιτούμενο της συμμετοχής στην έρευνα, ήταν η έγγραφη συναίνεση του 

υποκειμένου κατόπιν πλήρης ενημέρωση του, χωρίς την οποία δεν επιτρεπόταν η 

πραγματοποίηση οποιαδήποτε διαδικασίας της παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένης και 

της λήψης βιολογικού δείγματος. Επίσης, οι συμμετέχοντες πληροφορούνταν για το 

σκοπό, τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους της έρευνας ενώ διαβεβαιώνονταν ότι τόσο 

το δείγμα αιμοληψίας όσο και τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνταν μόνο για το σκοπό 

της παρέμβασης και μετά το τέλος αυτής θα καταστρέφονταν. Επιπλέον, διασφαλίστηκε  

η ανεξαρτησία του κάθε ατόμου όντας ελεύθερο να διακόψει τη συμμετοχή του στην 

έρευνα όποτε το επιθυμούσε. 

Αναλυτικότερα, τα δεδομένα της συνέντευξης καταχωρούνταν σε ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων και μεταφέρονταν κρυπτογραφημένα σε εξυπηρετητή (server), όπου 

τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. Τα έντυπα στα 

οποία αναγράφονταν στοιχεία ταυτοποίησης των ατόμων (για παράδειγμα φόρμες 

συγκατάθεσης), φυλάσσονταν με ασφάλεια σε ξεχωριστούς χώρους αποθήκευσης από 

το ηλεκτρονικό ή το έντυπο υλικό της συνέντευξης. Παράλληλα όλο το προσωπικό του 

προγράμματος είχε εκπαιδευτεί σε θέματα εμπιστευτικότητας και προστασίας των 

δεδομένων. 

 

 

 

 

 



105 
 

4 Αποτελέσματα 

4.1 Περιγραφή του κοινωνικομετρικού δικτύου του TRIP 

Το κοινωνικομετρικό δίκτυο του TRIP αποτελούνταν από 356 άτομα (Σχήμα 1), εκ των 

οποίων 45 (12.6%) είχαν πρόσφατη HIV λοίμωξη, 105 (29.5%) είχαν μολυνθεί 6 μήνες 

τουλάχιστον πριν ή και περισσότερο, ενώ 206 (57.9%) δεν είχαν HIV (Σχήμα 1).  

Στο δίκτυο του TRIP εντοπίστηκαν 542 ζεύγη κόμβων. Από αυτά, 508 συνδέονταν 

μέσω ενδοφλέβιας χρήσης (451 ζεύγη, 83.2%), μέσω σεξουαλικής επαφής (17 ζεύγη, 

3.1%) ή και με τους δύο τύπους δεσμών (40 ζεύγη, 7.4%) πρώτου βαθμού. Έξι ζεύγη 

ανέφεραν δεσμούς ενδοφλέβιας χρήσης δευτέρου βαθμού (1.1%). Τέλος, 28 ζεύγη 

(5.2%) κατηγοριοποιήθηκαν ως πιθανά ζεύγη ενδοφλέβιας χρήσης. Στην περίπτωση 

αυτή, τα μέλη των πιθανών ζευγών ενδοφλέβιας χρήσης δεν ονομάτισαν ο ένας τον άλλον 

ως σύντροφο ενέσιμης χρήσης, αλλά το προσωπικό του TRIP τους είδε μαζί στον χώρο 

διεξαγωγής της παρέμβασης ή στους χώρους συνάθροισής τους. Ορισμένα άτομα 

(Ν=157) στα δίκτυα κινδύνου πρώτου βαθμού ανήκαν και στα δίκτυα κινδύνου δευτέρου 

βαθμού (44.1%). 

O βαθμός συγκεντρωτισμού ολόκληρου του δικτύου ήταν 0.045 και η πυκνότητά του 

0.0086 (0.86% των πιθανών δεσμών μεταξύ όλων των συμμετεχόντων υπήρχαν στο 

δίκτυο). Το κοινωνικομετρικό δίκτυο του TRIP αποτελούνταν από 10 συνιστώσες - μία 

μεγάλη και 9 μικρότερες συνιστώσες με 2-10 άτομα (Σχήμα 1) - και 79 (22.2%) 

απομονωμένους συμμετέχοντες (χωρίς συνδέσεις με τα άλλα άτομα στο δίκτυο). Η 

μεγάλη συνιστώσα του δικτύου περιλάμβανε 241 άτομα (67.7%) με μέση απόσταση 

μεταξύ των προσβάσιμων ζευγών της 4.9 (Σχήμα 2). Ο βαθμός και η πυκνότητα 

συγκεντρωτισμού της μεγάλης συνιστώσας ήταν 0.062 και 0.204 αντίστοιχα ενώ η  

ενδιαμεσότητα συγκεντρωτισμού ήταν 0.217. Στη μεγάλη συνιστώσα ανιχνεύθηκαν πέντε 

επίπεδα (1 έως 5) πυρήνων (Σχήμα 3). Τα μέλη του 2-πυρήνα ήταν 172 (48.3%) και τα 

μέλη του 3-πυρήνα ήταν 100 (28.1%). Τον 4-πυρήνα και τον 5-πυρήνα αποτελούσαν 

αντίστοιχα 65 και 6 άτομα. Στον 2-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας του δικτύου 

εντοπίστηκαν 246 3-κλίκες με 151 μέλη (42.4%), ενώ στον 3-πυρήνα οι 3-κλίκες ήταν 210 

με 95 μέλη (26.7%). Ίσος αριθμός 4-κλικών (63) και μελών τους (Ν=49,13.8%) 

ανιχνεύθηκαν στον 2-πυρήνα και στον 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας του δικτύου. 
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Οι αλληλεπικαλυπτόμενες κλίκες συμπεριλαμβάνονται στους προαναφερόμενους 

αριθμούς κλικών. 

 

4.2 Δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων του TRIP 

4.2.1 Συμμετέχοντες στο ΤRIP 

Στο ΤRIP η πλειοψηφία ήταν άνδρες (281, 78.9%) και η διάμεση ηλικία 34 έτη (30-40) 

(Πίνακας 4.1-Παράρτημα Β, σελ. 198). Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν ελληνικής 

εθνικότητας (Ν=323, 90.7%), μόνιμοι κάτοικοι Αθήνας (Ν=200, 56.2%), άνεργοι (295, 

82.9%) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το πολύ (Ν=309, 86.8%). Η συντριπτική 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων στο TRIP ήταν PWID (Ν=320, 91.7%) με διάμεση 

διάρκεια ενέσιμης χρήσης ουσιών 13 χρόνια (7-18). Το 61.2% (218) των συμμετεχόντων 

του TRIP δεν ήταν υπό θεραπεία για το αλκοόλ ή τη χρήση ουσιών. Το 97.8% (Ν=347) 

των συμμετεχόντων ήταν ετεροφυλόφιλοι και το 42.1% (150) HIV θετικοί. Το 

ενδοτεταρτημοριακό εύρος του log10 ιικού φορτίου των HIV οροθετικών ατόμων 

κυμάνθηκε από 4.5 ΙU/ml έως 6.1 IU/ml.  

 

4.2.2 Oμάδες παρέμβασης του ΤRIP 

Οι συμμετέχοντες του TRIP κατηγοριοποιήθηκαν σε 23 RS (6.5%), 19 LCS (5.3%), 171 

μέλη των κοινωνικών δικτύων των RS (48.0%), 64 μέλη των κοινωνικών δικτύων των 

LCS (18.0%) και 79 άτομα χωρίς HIV (αρνητική στον HIV ομάδα ελέγχου) (22.2%) 

(Πίνακας 4.1). Τα κοινωνικά δίκτυα των LCS είχαν υψηλότερο επιπολασμό ΗΙV  

οροθετικών ατόμων (57.8%, p<0.01) και περισσότερους PWID (92.2%, p<0.01), σε 

σύγκριση με τα κοινωνικά δίκτυα των RS (41.5% ΗΙV θετικά άτομα, 85.5% PWID) (. Το 

ποσοστό των αστέγων ήταν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερο (p<0.01) στην αρνητική 

στον HIV ομάδα ελέγχου (6.3%) έναντι των RS (26.1%), των LCS (21.0%) και των 

κοινωνικών δικτύων των RS (26.3%) και LCS (31.3%). 
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4.2.3 Υποομάδες του κοινωνικομετρικού δικτύου του ΤΡΙP 

Η μεγάλη συνιστώσα του κοινωνικομετρικού δικτύου του TRIP περιλάμβανε σημαντικά 

περισσότερους αλλοδαπούς (Ν=29, 12%, p=0.02), άστεγους (Ν=71, 29.5%, p<0.01) και 

ΗΙV θετικούς (Ν=127, 52.7%, p<0.01), σε σύγκριση με τις μικρές συνιστώσες και τα άτομα 

χωρίς συνδέσεις στο δίκτυο (Πίνακας 4.2-Παράρτημα Β, σελ. 200). Στις μικρές 

συνιστώσες συνολικά εντοπίστηκε το χαμηλότερο ποσοστό ατόμων που ήταν σε 

θεραπεία για τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ (22.2%, p=0.01). Στην ομάδα των απομονωμένων 

συμμετεχόντων καταγράφηκε ο υψηλότερος επιπολασμός ατόμων που ήταν σε θεραπεία 

απεξάρτησης (50.6%).  

Στον 2-πυρήνα, συγκριτικά με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο TRIP, ήταν 

υψηλότερο το ποσοστό των αστέγων (34.3% έναντι 11.4%, p<0.01) και των θετικών στον 

HIV ατόμων (58.1% έναντι 27.2%, p<0.01) (Πίνακες 4.3-Παράρτημα Β, σελ. 203). 

Παρόμοια ποσοστά παρατηρήθηκαν και στον 3-πυρήνα. Επιπλέον όμως στον 3-πυρήνα, 

ήταν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερο το ποσοστό των ατόμων σε προγράμματα 

θεραπείας για αλκοόλ/ουσίες κατά την έναρξη του TRIP, συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα 

άτομα (29% έναντι 42.6%, p=0.02). 

Το ποσοστό των αλλοδαπών ήταν σημαντικά υψηλότερο στις 3-κλίκες του 2-πυρήνα 

(13.2% έναντι 6.3%, p=0.03), σε σύγκριση με άτομα εκτός αυτής της υποομάδας (Πίνακας 

4.4). Ομοίως, ήταν υψηλότερα τα ποσοστά στις 3-κλίκες του 2-πυρήνα, των αστέγων 

(35.8% έναντι 12.7%, p<0.01) και των HIV θετικών ατόμων (56.3% έναντι 31.7%, p<0.01). 

Παρόμοια πρότυπα παρατηρήθηκαν στις 3-κλίκες του 3-πυρήνα (Πίνακας 4.4-

Παράρτημα Β, σελ. 206) και στις 4-κλίκες των πυρήνων 2 και 3 (Πίνακας 4.5-Παράρτημα 

Β, σελ. 209).  

4.2.4 Δείκτες κεντρικότητας 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.6 (Παράρτημα Β, σελ. 212), όλοι οι δείκτες κεντρικότητας 

είχαν υψηλότερες τιμές, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, στους πληθυσμούς των 

αστέγων, των ανέργων και των HIV θετικών ατόμων στο TRIP (p<0.01 στις περισσότερες 

συγκρίσεις). Για παράδειγμα, συγκρίνοντας άστεγα με μη άστεγα άτομα, ο βαθμός 

κεντρικότητας ήταν 4 (1-7) έναντι 1.5 (0-4), η πυκνότητα κεντρικότητας 1.6 x 10-1 (1.3 x 

10-1 - 1.8 x 10-1) έναντι 1.1 x 10-1 (0- 1.4 x 10-1) και η ενδιαμεσότητα κεντρικότητας 2.1 x 

10-3 (0 - 1.1 x 10-2) έναντι 0 (0 – 3.4 x 10-3). 
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Σχήμα 1.Το κοινωνικομετρικό δίκτυο των 356 συμμετεχόντων στο πρόγραμμα TRIP (Transmission Reduction Intervention 

Project). Το σχήμα και το χρώμα των κόμβων αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το φύλο και την HIV οροθετικότητα των 

συμμετεχόντων. Τα διαφορετικά χρώματα δεσμών αντανακλούν τους διάφορους τύπους σχέσεων μεταξύ των 

συμμετεχόντων. Κάθε χωριστό συνδεδεμένο τμήμα του δικτύου αντιπροσωπεύει μία συνιστώσα (n = 10). A) Η μεγάλη 

συνιστώσα του δικτύου (241 συμμετέχοντες). Β) Οι μικρότερες συνιστώσες του δικτύου με 2-10 συμμετέχοντες η καθεμία. 

Γ) Οι απομονωμένοι συμμετέχοντες χωρίς συνδέσεις (n = 79) μέσα στο δίκτυο. 
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Σχήμα 2. Η μεγάλη συνιστώσα (241 συμμετέχοντες) του κοινωνικομετρικού δικτύου των 356 συμμετεχόντων του 

προγράμματος TRIP (Transmission Reduction Intervention Project). Το σχήμα και το χρώμα των κόμβων 

αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το φύλο και την HIV οροθετικότητα των μελών της μεγάλης συνιστώσας. Τα διαφορετικά 

χρώματα δεσμών αντανακλούν τους διάφορους τύπους σχέσεων μεταξύ των μελών. 
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Σχήμα 3. Τα επίπεδα των πυρήνων και ο 2 και 3 πυρήνας της μεγάλης συνιστώσας του κοινωνικομετρικού δικτύου των 

356 συμμετεχόντων του προγράμματος TRIP (Transmission Reduction Intervention Project). Α) Τα επίπεδα των πυρήνων 

της μεγάλης συνιστώσας του δικτύου. Β) Ο 2-πυρήνας της μεγάλης συνιστώσας του δικτύου (172 συμμετέχοντες). Γ) Ο 3-

πυρήνας της μεγάλης συνιστώσας του δικτύου (100 συμμετέχοντες). 

 

 



111 
 

4.3 Παροχή βοήθειας και υποστήριξης από τους συμμετέχοντες του TRIP προς 

τα άτομα του κοινωνικού τους περιβάλλοντος. 

4.3.1 Σύνολο συμμετεχόντων του ΤRIP 

Γενικά, λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στο TRIP ανέφεραν ότι ποτέ δεν 

στήριξαν με κάποιο τρόπο γνωστούς/ές και φίλους/ες που ίσως είχαν ανάγκη. Ειδικότερα, 

το 26.3% (Ν=93) των συμμετεχόντων του TRIP ανέφεραν ότι δεν παρείχαν ποτέ βοήθεια 

σε φίλους/ες και άλλα άτομα του κοινωνικού τους περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση 

της εξάρτησής τους (Ε1). Παρομοίως, το 38.5% (Ν=137) των ερωτηθέντων του TRIP 

ανέφεραν ότι δεν βοήθησαν οικονομικά ποτέ φίλους/ες και άλλα μέλη του κοινωνικού τους 

περιβάλλοντος (Ε3) (Πίνακας 4.7-Παράρτημα Β, σελ. 215). 

 

4.3.2 Ανάλυση με βάση τις ομάδες παρέμβασης του TRIP, το φύλο και τη μόλυνση 

από τον ΗΙV  

Οι LCS και τα μέλη των κοινωνικών τους δικτύων φαίνεται ότι ήταν περισσότερο 

υποστηρικτικοί προς τα άτομα του στενότερου περιβάλλοντός τους. Για παράδειγμα, το 

ποσοστό των συμμετεχόντων του TRIP που δήλωσαν ότι ποτέ δεν παρείχαν βοήθεια 

προς τα άτομα που γνώριζαν για την αντιμετώπιση της εξάρτησης των τελευταίων από 

αλκοόλ ή ουσίες, κινήθηκε στο 5.3% στους LCS και στο 17.5% στα μέλη των δικτύων 

τους. Αντίθετα, στους RS και στα κοινωνικά τους δίκτυα οι τιμές αυτές ήταν σημαντικά 

(p=0.05) υψηλότερες (40.9% και 30.4% αντίστοιχα) (Πίνακας 4.7-Παράρτημα Β, σελ. 

215). Παρομοίως, το ποσοστό των συμμετεχόντων του TRIP που δεν βοήθησαν 

οικονομικά ποτέ τον κοινωνικό τους περίγυρο, ήταν σημαντικά υψηλότερο (p<0.01) στους 

RS (34.8%) και στα μέλη των δικτύων τoυς (42.1%), συγκριτικά με τους LCS (10.5%) και 

τα δικά τους κοινωνικά δίκτυα (28.2%). Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις αναλύσεις με βάση το φύλο και την HIV οροθετικότητα (Πίνακας 4.8- 

Παράρτημα Β, σελ. 216). 

 

4.3.3 Ανάλυση με βάση τις υποομάδες του κοινωνικομετρικού δικτύου του ΤΡΙP 

Παρότι το ποσοστό των συμμετεχόντων που ανέφεραν ότι ποτέ δεν βοήθησαν με 

κάποιο τρόπο φίλους/ες που ίσως είχαν ανάγκη, ήταν ελαφρώς υψηλότερο στα άτομα-

μέλη της μεγάλης συνιστώσας και σε συμμετέχοντες χωρίς τεκμηριωμένους δεσμούς με 
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άλλα άτομα στο δίκτυο, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη 

συγκεκριμένη ανάλυση. Για παράδειγμα, τα ποσοστά στη μεγάλη συνιστώσα, στις μικρές 

συνιστώσες και στην ομάδα των απομονωμένων συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι δεν 

παρείχαν ποτέ προς τα άτομα που γνώριζαν βοήθεια για της αντιμετώπιση της εξάρτησής 

τους, ήταν αντίστοιχα 28.5%, 19.4% και 22.8% (p=0.20) (Πίνακας 4.9-Παράρτημα Β, σελ. 

217).  

Η συντριπτική πλειοψηφία των αναλύσεων με βάση τους πυρήνες της μεγάλης 

συνιστώσας δεν έδωσε στατιστικά σημαντικές διαφορές (Πίνακας 4.10-Παράρτημα Β, 

σελ. 218). Ωστόσο η απάντηση ποτέ, όσον αφορά στη βοήθεια σε φίλους/ες για την 

εξάρτησή τους, δόθηκε σε υψηλότερο ποσοστό στις 3-κλίκες του 2-πυρήνα (32.7%, 

p=0.04) και του 3-πυρήνα (37.2%, p=0.02), σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες 

(21.6% και 22.3% αντίστοιχα) (Πίνακας 4.11-Παράρτημα Β, σελ. 219). Παρόμοια ήταν η 

εικόνα για τις 4-κλίκες των πυρήνων αυτών (απάντηση «ποτέ» 39.6% στα άτομα της 4-

κλίκας των πυρήνων 2 και 3 έναντι 24.2% στους υπόλοιπους συμμετέχοντες του TRIP, 

p=0.05) (Πίνακες 4.12-Παράρτημα Β, σελ. 220). 

 

4.3.4 Ανάλυση για τους δείκτες κεντρικότητας 

Γενικά, οι τιμές των δεικτών κεντρικότητας δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των συμμετεχόντων του TRIP, ανάλογα με το τι απάντησαν οι τελευταίοι στις 

ερωτήσεις για την παροχή κάποιου είδους βοήθειας σε άτομα του κοινωνικού τους 

περιβάλλοντος (Πίνακας 4.13-Παράρτημα Β, σελ. 221). Μικρότερη σε στατιστικά 

σημαντικό βαθμό (p<0.05) ήταν μόνο οι δείκτες πυκνότητας κεντρικότητας και 

ενδιαμεσότητας κεντρικότητας στους συμμετέχοντες του TRIP, οι οποίοι ανέφεραν ότι 

ποτέ δεν προσέφεραν οικονομική βοήθεια σε φίλους/ες και γνωστούς/ές.  
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4.4 Κοινωνικές νόρμες στα δίκτυα ενδοφλέβιας χρήσης των PWID του ΤRIP 

4.4.1.1 Σύνολο PWID του ΤRIP 

Όσον αφορά νόρμες των ατόμων με τους οποίους οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν 

από κοινού ουσίες, περίπου τα 2/3 των συμμετεχόντων (64.8%) ανέφεραν ότι ουδείς εξ’ 

αυτών των ατόμων τους ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσουν σύριγγα που πριν κάποιος 

άλλος την είχε χρησιμοποιήσει (Πίνακας 4.14-Παράρτημα Β, σελ. 223). Το ποσοστό αυτό 

μειώθηκε στο 47.9% όταν η ερώτηση αφορούσε άλλα σύνεργα ενέσιμης χρήσης, εκτός 

συρίγγων. Σε σχέση με τις νόρμες στους χώρους χρήσης, περίπου 1 στους 3 PWID του 

TRIP είπε ότι ουδέποτε υπήρξε άτομο σε αυτούς τους χώρους που ενθάρρυνε τη χρήση 

αποστειρωμένων συρίγγων (27.5%) ή ήταν αρνητικό στην κοινή τους χρήση (38.4%). Τα 

ποσοστά αυτά γίνονταν μεγαλύτερα όταν η ερώτηση αφορούσε άλλα σύνεργα για ενέσιμη 

χρήση. 

 

4.4.1.2 Ανάλυση με βάση τις ομάδες παρέμβασης του TRIP, το φύλο και τη 

μόλυνση από τον ΗΙV  

Στην ομάδα ελέγχου του TRIP χωρίς HIV, αρνητικές νόρμες παρουσιάζονται σε 

σημαντικά υψηλότερο ποσοστό (p<0.05). Για παράδειγμα, περισσότεροι από τους μισούς 

στην ομάδα ελέγχου του TRIP χωρίς HIV ανέφεραν ότι στους χώρους χρήσης ουδέποτε 

υπήρξε κάποιος που ήταν αρνητικός στο να μοιραστεί κάποιο άτομο σύριγγες (60.3%) ή 

άλλα σύνεργα ενέσιμης χρήσης (67.1%) (Πίνακας 4.14-Παράρτημα Β, σελ. 223). 

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε συνολικά για όλα τα αρνητικά στον HIV άτομα, σε σχέση 

με όσους είχαν μολυνθεί από τον HIV. Οι αναλύσεις με βάση το φύλο δεν ανέδειξαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές (Πίνακας 4.15-Παράρτημα Β, σελ. 225).  

 

4.4.1.3 Ανάλυση με βάση τις υποομάδες του κοινωνικομετρικού δικτύου του ΤΡΙP 

Αρνητικές νόρμες καταγράφηκαν σε μικρότερη συχνότητα, σε στατιστικά σημαντικό 

βαθμό, στη μεγάλη συνιστώσα του κοινωνικομετρικού δικτύου του TRIP. Για παράδειγμα, 

στους χώρους χρήσης, το ποσοστό ατόμων στη μεγάλη συνιστώσα των PWID του TRIP 

που ανέφεραν ότι ουδέποτε υπήρξε κάποιος που ενθάρρυνε άλλα άτομα να 

χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένες σύριγγες ή άλλο αποστειρωμένο ενέσιμο υλικό ήταν 

20.8% και 30.2% αντίστοιχα. Στην ομάδα ατόμων χωρίς δεσμούς στο δίκτυο, τα 
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αντίστοιχα ποσοστά ήταν υψηλότερα στο 42% και 52.2% αντίστοιχα (Πίνακας 4.16-

Παράρτημα Β, σελ. 227). Παρόμοια εικόνα με τη μεγάλη συνιστώσα του δικτύου, 

παρουσιάζουν οι πυρήνες της 2 και 3 (Πίνακας 4.17-Παράρτημα Β, σελ. 229), οι 3-κλίκες 

των πυρήνων 2 και 3 (Πίνακας 4.18-Παράρτημα Β, σελ. 231) και οι 4-κλίκες των πυρήνων 

αυτών (Πίνακας 4.19-Παράρτημα Β, σελ. 233) 

 

4.4.1.4 Ανάλυση για τους δείκτες κεντρικότητας των PWID 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρουσιάζονται και για τους δείκτες κεντρικότητας. 

Γενικά όλοι οι δείκτες κεντρικότητας παίρνουν τις χαμηλότερες τους τιμές στα άτομα που 

απάντησαν «καμία φορά» στις ερωτήσεις που αφορούσαν την προαγωγή της ασφαλούς 

χρήσης στους χώρους όπου γίνεται αυτή (Πίνακας 4.20-Παράρτημα Β, σελ. 235). 
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4.4.2 Νόρμες υπό διαφορετικές συνθήκες. 

4.4.2.1 Σύνολο συμμετεχόντων του ΤRIP 

Ο Πίνακας 4.21 (Παράρτημα Β, σελ. 238) περιέχει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 

στις ερωτήσεις που αφορούν σε νόρμες ενέσιμης χρήσης υπό διαφορετικές συνθήκες, 

δηλαδή σε κατάσταση στερητικού συνδρόμου ή όχι. Περίπου οι μισοί PWID συμφώνησαν 

πολύ με τη διατύπωση ότι τα άτομα με τα οποία κάνουν μαζί ενέσιμη χρήση ουσιών θα 

τους αποθάρρυναν, είτε βρίσκονταν σε στερητικό σύνδρομο ή όχι, να χρησιμοποιήσουν 

τη σύριγγα HIV οροθετικού ατόμου (51.3% υπό στερητικό σύνδρομο και 52.9% χωρίς 

στερητικό σύνδρομο) ή ατόμου που δείχνει βρώμικο ή εμφανώς νοσεί (54.4% υπό 

στερητικό σύνδρομο και 52.5% χωρίς στερητικό σύνδρομο) (Πίνακας 4.21-Παράρτημα Β, 

σελ. 238). Ωστόσο, η συχνότητα της απάντησης «συμφωνώ πολύ» μειώθηκε σημαντικά 

όταν οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν τα άτομα με τα οποία κάνουν ενδοφλέβια χρήση 

μαζί, θα τους απέτρεπαν να χρησιμοποιήσουν τη σύριγγα κάποιου χωρίς HIV, είτε 

βρίσκονταν (30.9%) ή όχι σε στέρηση (34%). 

Περίπου το ένα τέταρτο των PWID συμφώνησαν πολύ με τη διατύπωση ότι τα άτομα 

με τα οποία κάνουν μαζί χρήση ενέσιμων ουσιών θα τους αποθάρρυναν να δώσουν τη 

σύριγγά τους σε ΗΙV θετικό άτομο (24.5%) ή σε άτομο που δείχνει βρώμικο ή ότι νοσεί 

(25.2%) και το οποίο εμφανίζει συμπτωματολογία στέρησης. Ενώ, ελαφρώς μεγαλύτερο 

ήταν το ποσοστό (34.4%) των συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι το δίκτυο των ανθρώπων 

με τους οποίους/ες κάνουν ενέσιμη χρήση ουσιών θα τους αποθάρρυναν στο να δώσουν 

τη σύριγγά τους σε ΗΙV αρνητικό άτομο που είναι υπό στέρηση. 

Περίπου το 40% των συμμετεχότων συμφώνησαν πολύ ότι οι άνθρωποι με τους 

οποίους κάνουν μαζί ενέσιμη χρήση θα τους αποθάρρυναν να βοηθήσουν κάποιον να 

κάνει ένεση ναρκωτικών για πρώτη φορά (43%). 

 

4.4.2.2 Ανάλυση με βάση τις ομάδες παρέμβασης του TRIP, το φύλο και τη 

μόλυνση από τον ΗΙV  

Στις περισσότερες αναλύσεις που αφορούν σε νόρμες ενέσιμης χρήσης υπό 

διαφορετικές συνθήκες, τα μέλη των δικτύων των LCS και της αρνητικής στον HIV ομάδας 

ελέγχου ανέφεραν σε μεγαλύτερο βαθμό στάσεις και συμπεριφορές των ατόμων με τα 

οποία κάνουν μαζί ενέσιμη χρήση ουσιών, οι οποίες ευνοούν τη μετάδοση του HIV 
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(Πίνακας 4.21-Παράρτημα Β, σελ. 238).  Για παράδειγμα, η πλεοψηφία των RS (52.4%) 

και των συμμετεχόντων στα κοινωνικά δίκτυα των RS (60.4%) συμφώνησαν πολύ με τη 

διατύπωση ότι το ποσοστό των ανθώπων με τους οποίους κάνουν μαζί ενέσιμη χρήση 

ουσιών θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες μία σύριγγα 

που κάποιος άλλος με HIV είχε χρησιμοποιήσει. Αντίθετα, το ποσσοτό αυτό ήταν 

σημαντικά μικρότερο (p<0.01) στα μέλη των κοινωνικών δικτύων των LCS (33.3%) και 

στην αρνητική στον HIV ομάδα ελέγχου (44.4%). Στις περισσότερες συγκρίσεις, δεν 

υπήρχε διαφορά συνολικά μεταξύ θετικών και αρνητικών στον HIV ατόμων, με εξαίρεση 

ερωτήσεις (p<0.05) που αφορούσαν στο κατά πόσο συμφωνούσαν πολύ με το ότι τα 

άτομα με τα οποία αυτοί οι συμμετέχοντες έκαναν μαζί ενέσιμη χρήση, θα έφερναν 

αντίρρηση στο να δώσουν οι συμμετέχοντες τη σύριγγά τους σε κάποιον με σύνδρομο 

στέρησης με HIV (θετικοί 36.6% - αρνητικοί 14.9%) ή χωρίς HIV (θετικοί 45.8% - αρνητικοί 

25.6)% ή σε κάποιον που είναι εμφανώς βρώμικος ή ασθενής (θετικοί 33.6% - αρνητικοί 

18.8%). Δεν καταγράφηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με το φύλο 

(Πίνακας 4.22-Παράρτημα Β, σελ. 241).  

 

4.4.2.3 Ανάλυση με βάση τις υποομάδες του κοινωνικομετρικού δικτύου του ΤΡΙP 

Στους Πίνακες 4.23 έως 4.26 (Παράρτημα Β, σελ. 244-253) δίνονται τα αποτελέσματα 

που αφορούν στις ερωτήσεις για νόρμες υπό διαφορετικές συνθήκες βάσει διαφόρων 

παραμέτρων του κοινωνικομετρικού δικτύου. Στις περισσότερες αναλύσεις μεταξύ των 

ατόμων που βρίσκονται στον 2-πυρήνα και αυτών εκτός του 2-πυρήνα, καταγράφονται 

σημαντικές διαφορές (Πίνακας 4.24-Παράρτημα Β, σελ. 247). Σε μικρότερο αριθμό 

νορμών καταγράφηκαν διαφορές μεταξύ συμμετεχόντων στον 3-πυρήνα και εκτός αυτού. 

Για παράδειγμα, σημαντικά (p<0.05) μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων στον 2-

πυρήνα, σε σχέση με αυτούς εκτός του πυρήνα 2, συμφωνούσαν πολύ με το ότι τα άτομα 

με τα οποία αυτοί οι συμμετέχοντες έκαναν μαζί ενέσιμη χρήση, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να δώσουν οι συμμετέχοντες τη σύριγγά τους σε κάποιον με σύνδρομο στέρησης με 

HIV (2-πυρήνας - 31% ενώ εκτός 2-πυρήνα - 17.5%) ή χωρίς HIV (2-πυρήνας - 41% ενώ 

εκτός 2-πυρήνα - 27.3%). Παραπλήσιες διαφορές παρατηρήθηκαν και στις συγκρίσεις για 

τις ίδιες ερωτήσεις μεταξύ συμμετεχόντων στον 3-πυρήνα και συμμετεχόντων εκτός του 

3-πυρήνα. 
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4.4.2.4 Ανάλυση για τους δείκτες κεντρικότητας των PWID 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν και για τους δείκτες κεντρικότητας 

και ιδίως στη νόρμα που αφορά το κατά πόσο τα άτομα με τα οποία οι συμμετέχοντες 

κάνουν μαζί χρήση, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσουν οι συμμετέχοντες τη σύριγγά 

τους σε κάποιον που έχει σύνδρομο στέρησης, με ή χωρίς HIV. Όλοι οι δείκτες 

κεντρικότητας παίρνουν τις υψηλότερες τους τιμές στα άτομα που απάντησαν «συμφωνώ 

πολύ» σε αυτές τις ερωτήσεις (Πίνακας 4.27-Παράρτημα Β, σελ. 256).  
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4.5 Συμπεριφορές 

4.5.1 Ενδοφλέβια χρήση 

4.5.1.1 Σύνολο συμμετεχόντων του ΤRIP 

Περίπου ένας στους τρεις PWID του TRIP δήλωσε ότι χρησιμοποίησε, έστω και μία 

φορά, τη σύριγγα κάποιου άλλου (35.6%, Ν=111) για να προβεί σε χρήση ψυχοτρόπων 

ουσιών ενδοφλεβίως (Ε21, Πίνακας 4.28) ή ότι έδωσε την ήδη χρησιμοποιημένη σύριγγά 

(34.3%, Ν=107) του σε άλλο άτομο για να κάνει αυτό ένεση εξαρτησιογόνων ουσιών (Ε22, 

Πίνακας 4.28). Όταν οι ερωτήσεις αυτές εστίασαν στη χρήση άλλων συνέργων 

ενδοφλέβιας λήψης ουσιών, τα ανωτέρω ποσοστά αυξήθηκαν. Για παράδειγμα, περίπου 

οι μισοί συμμετέχοντες (54.2%, Ν=169) ανέφεραν ότι έδωσαν τα χρησιμοποιημένα 

σύνεργά τους σε άλλο άτομο (Ε24, Πίνακας 4.28-Παράρτημα Β, σελ. 260). 

 

4.5.1.2 Ανάλυση με βάση τις ομάδες παρέμβασης του TRIP, το φύλο και τη 

μόλυνση από τον ΗΙV 

Oι RS και τα άτομα-μέλη των δικτύων των LCS, συγκριτικά με τις άλλες ομάδες 

συμμετεχόντων στο TRIP, ανέφεραν σε μεγαλύτερο ποσοστό (p<0.01) ότι έκαναν κοινή 

χρήση σύριγγας (52.4%, 49.2%, αντίστοιχα, έναντι 23.6% στους LCS), ή άλλου ενέσιμου 

υλικού (76.2%, 74.6%, αντίστοιχα, έναντι 47.1% στους LCS), ή έδωσαν σε άλλο άτομο τα 

ήδη χρησιμοποιημένα σύνεργά τους (66.7%, 67.8%, αντίστοιχα, έναντι 23.5% στους 

LCS) (Πίνακας 4.28). Το φύλο των PWID δεν επηρέασε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 

τις απαντήσεις τους σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούσαν στην κοινή χρήση σύριγγας ή 

άλλου ενέσιμου υλικού (p>0.05) (Πίνακας 4.29-Παράρτημα Β, σελ. 263). Οι 

συμμετέχοντες στο TRIP που είχαν μολυνθεί από τον HIV ανέφεραν σε μεγαλύτερο 

ποσοστό χρήση σύριγγας άλλου ατόμου (41.7%), σε σύγκριση με τους ΗΙV αρνητικούς 

(30.7%). Η διαφορά αυτή όμως ήταν οριακά στατιστικά μη σημαντική (p=0.06). Σε όλες 

τις υπόλοιπες ερωτήσεις σχετικά με την ενέσιμη συμπεριφορά, δεν παρατηρήθηκε 

διαφορά μεταξύ των θετικών και των αρνητικών στον HIV ατόμων. 
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4.5.1.3 Ανάλυση με βάση τις υποομάδες του κοινωνικομετρικού δικτύου του ΤΡΙP 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.30 (Παράρτημα Β, σελ. 266), παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές, όσον αφορά συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης, μεταξύ των ομάδων 

του κοινωνικομετρικού δικτύου του TRIP. Πιο επικίνδυνες συμπεριφορές καταγράφηκαν, 

κατά κύριο λόγο, σε συμμετέχοντες που άνηκαν στη μεγάλη συνιστώσα και στις μικρές 

συνιστώσες του δικτύου του TRIP. Για παράδειγμα, σε σύγκριση με τα άτομα στο TRIP 

που δεν είχαν συνδέσεις με άλλα μέλη του δικτύου (13.7%), σημαντικά μεγαλύτερο 

ποσοστό ατόμων στη μεγάλη και στη μικρή συνιστώσα του δικτύου, δήλωσαν ότι 

χρησιμοποίησαν σύριγγα άλλου ατόμου (41.6% και 48.0%, αντίστοιχα, p<0.01).  

Οι Πίνακες 4.31 - 4.33 (Παράρτημα Β, σελ. 269-275) παρουσιάζουν αναλυτικά τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων στο TRIP, ανά πυρήνα ή κλίκες των πυρήνων του 

δικτύου, σχετικά με τις συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης. Τα άτομα του 2-πυρήνα και του 

3-πυρήνα ανέφεραν, σε μεγαλύτερο ποσοστό, συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης που 

αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης από τον HIV. Για παράδειγμα, τα ποσοστά κοινής 

χρήσης σύριγγας στους πυρήνες 2 (44%) και 3 (46.3%) ήταν υψηλότερα, σε στατιστικά 

σημαντικό βαθμό (p<0.05), από τα αντίστοιχα ποσοστά στους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες, εκτός 2-πυρήνα (26.8%) ή 3-πυρήνα (30.9%). Παρομοίως, ο 

επιπολασμός της κοινής χρήσης σύριγγας ήταν σημαντικά υψηλότερος (p<0.05) στις 3-

κλίκες τόσο του 2-πυρήνα (43.5%) όσο και του 3-πυρήνα (46.7%), σε σχέση με τα άτομα 

εκτός των κλικών αυτών (29.3% και 31.1%, αντίστοιχα). 

 

4.5.1.4 Ανάλυση για τους δείκτες κεντρικότητας 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.34 (Παράρτημα Β, σελ. 278), οι δείκτες κεντρικότητας 

είχαν γενικά υψηλότερες διάμεσες τιμές σε άτομα με περισσότερο επισφαλή 

συμπεριφορά ενέσιμης χρήσης. Για παράδειγμα, ο διάμεσος βαθμός κεντρικότητας ήταν 

σημαντικά (p<0.01) μεγαλύτερος (3) στα άτομα που είτε χρησιμοποίησαν ή έδωσαν 

χρησιμοποιημένη σύριγγα, από λίγες φορές έως στις μισές περιπτώσεις όπου έκαναν 

ενέσιμη χρήση ουσιών, συγκριτικά με άτομα που ουδέποτε προέβησαν σε κοινή χρήση 

σύριγγας (1). 
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4.5.2 Σεξουαλική επαφή 

4.5.2.1 Σύνολο συμμετεχόντων του ΤRIP 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.28 (Παράρτημα Β, σελ. 260), οι συμμετέχοντες του TRIP 

υιοθετούσαν σεξουαλικές συμπεριφορές που μπορούσαν να οδηγήσουν στη μόλυνση 

από τον HIV. Για παράδειγμα, περίπου ένα στα πέντα άτομα στο TRIP (24.5%), απάντησε 

ότι χρησιμοποίησε κάποια ουσία για να ενισχύσει σε ποιότητα ή διάρκεια τη σεξουαλική 

πράξη. Επίσης, μεταξύ των ατόμων που ανέφεραν ετεροφυλοφιλικό σεξουαλικό 

προσανατολισμό, είχαν σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 μήνες και απάντησαν στην 

ερώτηση για χρήση προφυλακτικού σε αυτή, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 

44.3% ανέφερε ότι ουδέποτε έκανε χρήση προφυλακτικού.  

 

4.5.2.2 Ανάλυση με βάση τις ομάδες παρέμβασης του TRIP, το φύλο και τη 

μόλυνση από τον ΗΙV 

Όπως φαίνεται στους Πίνακες 4.28 και 4.29 (Παράρτημα Β, σελ. 260-263), δεν 

παρατηρήθηκαν διαφορές, όσον αφορά στις σεξουαλικές συμπεριφορές, μεταξύ των 

ομάδων του TRIP και με βάση το εάν οι συμμετέχοντες είχαν μολυνθεί ή όχι από τον HIV. 

Σε σχέση με το φύλο, οι ετεροφυλόφιλοι άνδρες δήλωσαν (p=0.03) σε μεγαλύτερο 

ποσοστό (38.4%), συγκριτικά με τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες (23.1%), ότι 

χρησιμοποίησαν πάντα προφυλακτικό στις σεξουαλικές επαφές που είχαν κατά τους 

τελευταίους 6 μήνες (Πίνακας 4.29-Παράρτημα Β, σελ. 263). 

 

4.5.2.3 Ανάλυση με βάση τις υποομάδες του κοινωνικομετρικού δικτύου ΤΡΙP 

‘Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.30 (Παράρτημα Β, σελ. 266), δεν παρατηρήθηκαν 

διαφορές ως προς τις σεξουαλικές συμπεριφορές των συμμετεχόντων στο TRIP μεταξύ 

των ατόμων που άνηκαν στη μεγάλη συνιστώσα, στις μικρές συνιστώσες ή στην ομάδα 

των ατόμων χωρίς δεσμούς με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν όμως στη σύγκριση μεταξύ των ατόμων 

που άνηκαν στον 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας και αυτών που βρίσκονταν εκτός 

αυτού (Πίνακας 4.31-Παράρτημα Β, σελ. 269). Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των 

ετεροφυλόφιλων ατόμων εντός του 3-πυρήνα που ανέφερε ότι χρησιμοποίησε πάντα 
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προφυλακτικό στις σεξουαλικές επαφές του τελευταίου εξαμήνου ήταν 47.5%, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό στους συμμετέχοντες στο TRIP εκτός του 3-πυρήνα ήταν σημαντικά 

μικρότερο (p=0.02) στο 30.6%. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα (p=0.02) και για τις 3-

κλίκες του 3-πυρήνα (46.4%) έναντι των υπόλοιπων συμμετεχόντων (31.2%) (Πίνακας 

4.32-Παράρτημα Β, σελ. 272). 

 

4.5.2.4 Ανάλυση για τους δείκτες κεντρικότητας 

Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των δεικτών 

κεντρικότητας και των απαντήσεων στις ερωτήσεις που αφορούσαν στις σεξουαλικές 

συμπεριφορές των συμμετεχόντων στο TRIP (Πίνακας 4.34-Παράρτημα Β, σελ. 278). 
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4.6 Συσχετίσεις μεταξύ νορμών ενέσιμης χρήσης και συμπεριφορών. 

4.6.1 Συσχετίσεις μεταξύ νορμών ενέσιμης χρήσης και συμπεριφορών ενέσιμης 

χρήσης 

Ο Πίνακας 4.35 (Παράρτημα Β, σελ. 281) παρουσιάζει ΟRs για τη συσχέτιση  νορμών  

(Ε4-Ε20, Σκέλος 2-4) και συμπεριφορών ενέσιμης χρήσης (Ε21-Ε25, Σκέλος 5), 

εφαρμόζοντας απλά μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης. Οι συμπεριφορές αποτελούσαν 

κάθε φορά τις εξαρτημένες μεταβλητές των μοντέλων. Προσαρμοσμένα ORs (adjusted 

ORs-aORs), έπειτα από τη στάθμιση της πιθανής συγχυτικής επίδρασης διαφόρων 

παραγόντων (ηλικία, φύλο, μόλυνση από τον ΗΙV, διαθεσιμότητα στέγης, εθνικότητα, 

μορφωτικό επίπεδο, ομάδα TRIP), παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.36 (Παράρτημα Β, σελ. 

283). Αν και παρατηρήθηκαν διάφορες συσχετίσεις, μόνο δύο νόρμες εμφάνισαν σταθερά 

στατιστικά σημαντικές σχέσεις με αρκετές συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης. Οι εν λόγω 

συσχετίσεις διατηρήθηκαν στην πολυμεταβλητή ανάλυση. Για παράδειγμα, το να 

ενθαρρύνεται η κοινή χρήση σύριγγας (Ε4) ή άλλου ενέσιμου υλικού (Ε5) από τους 

ανθρώπους με τους οποίους οι συμμετέχοντες έκαναν μαζί χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, 

διπλασίαζε σχεδόν την πιθανότητα οι συμμετέχοντες να αναφέρουν οι ίδιοι ότι έκαναν 

χρήση σύριγγας (Ε21) που κάποιος άλλος είχε χρησιμοποιήσει πριν (aOR: 2.105, 95% 

ΔΕ: 1.243-3.564 για Ε4 και aOR: 1.843, 95% ΔΕ: 1.104-3.077 για Ε5). 

 

4.6.2 Συσχετίσεις μεταξύ νορμών ενέσιμης χρήσης και σεξουαλικών 

συμπεριφορών. 

Όπως φαίνεται στους Πίνακες 4.37 (Παράρτημα Β, σελ. 285-μονομεταβλητά μοντέλα 

λογιστικής παλινδρόμησης) και 4.38 (Παράρτημα Β, σελ. 287-πολυμεταβλητά μοντέλα), 

δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές σχέσεις μεταξύ νορμών ενέσιμης χρήσης και 

σεξουαλικών συμπεριφορών. Εξαίρεση αποτελεί ο υπερδιπλασιαμός της πιθανότητας 

χρήσης από τους συμμετέχοντες φαρμάκων για βελτίωση της απόδοσης και ποιότητας 

της σεξουαλικής επαφής (Ε26 – εξαρτημένη μεταβλητή), εάν οι συμμετέχοντες ανέφεραν 

ότι ενθαρρύνονταν (Ε4 – ανεξάρτητη μεταβλητή) από τα άτομα με τα οποία έκαναν μαζί 

χρήση ουσιών να χρησιμοποιήσουν σύρριγγα που κάποιος άλλος είχε χρησιμοποιήσει 

πριν  (aOR: 2.510, 95% ΔΕ: 1.070-5.890). 
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4.7 Συσχέτιση μεταξύ υποομάδων του κοινωνικομετρικού δικτύου του ΤΡΙP και 

μόλυνσης από τον ΗΙV των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 

Ο Πίνακας 4.39 (Παράρτημα Β, σελ. 289) παρουσιάζει τα μονομεταβλητά και 

πολυμεταβλητά μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης για τη συσχέτιση των υποομάδων 

του κοινωνικομετρικού δικτύου του TRIP (ανεξάρτητες μεταβλητές) με τη μόλυνση από 

τον ΗΙV των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα (εξαρτημένη μεταβλητή). Όπως φαίνεται 

στον πίνακα, η συμμετοχή ατόμου σε πυκνές δομές του δικτύου αύξανε σημαντικά την 

πιθανότητα το άτομο αυτό να έχει διαγνωσθεί με HIV. Για παράδειγμα, επί του συνόλου 

των συμμετεχόντων στο TRIP, η παρουσία ενός ατόμου στον 2-πυρήνα της μεγάλης 

συνιστώσας υπερτριπλασίαζε την πιθανότητα το συγκεκριμένο άτομο να έχει διαγνωσθεί 

με HIV λοίμωξη (aOR: 3.043, 95% ΔΕ: 1.921-4.822), συγκριτικά με τους συμμετέχοντες 

που βρίσκονταν εκτός 2-πυρήνα.  
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5 Συζήτηση 

5.1 Γενικά 

Στην Αθήνα (Ελλάδα), την περίοδο 2013 – 2015, συλλέχθηκαν δεδομένα από 356 

άτομα, κυρίως PWID και μέλη των κοινωνικών τους δικτύων, στο πλαίσιο του 

προγράμματος TRIP. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μίας 

σοβαρής οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και αμέσως μετά από μία μεγάλη επιδημία του 

HIV στην ομάδα των PWID. Η παρούσα διατριβή στόχευε, μέσω της ανάλυσης μέρους 

του συλλεχθέντος υλικού του TRIP, να διερευνήσει ενδελεχώς το κοινωνικομετρικό δίκτυο 

των συμμετεχόντων του TRIP, τις νόρμες ενέσιμης χρήσης καθώς επίσης και 

συμπεριφορές που αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης από τον HIV στον συγκεκριμένο 

πληθυσμό. 

 

5.2 Νόρμες ενέσιμης χρήσης και συμπεριφορές κινδύνου 

Αν και η επιδημία του HIV στην Αθήνα είχε περιορισθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής του TRIP, φαίνεται ότι αρκετές νόρμες σχετικά με την ενέσιμη χρήση στον 

πληθυσμό των PWID και ιδιαίτερα σε PWID που άνηκαν σε ορισμένες εκ των ομάδων 

παρέμβασης του TRIP, όπως η αρνητική στην HIV ομάδα ελέγχου και τα μέλη των 

δικτύων της ομάδας με παλαιά λοίμωξη από τον HIV, εξακολουθούσαν να ευνοούν την 

υιοθέτηση επικίνδυνων συμπεριφορών ή δεν υποστήριζαν δράσεις για αποφυγή της 

έκθεσης στον ιό. Κάποιες από τις νόρμες αυτές σχετίστηκαν σε στατιστικά σημαντικό 

βαθμό με συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών. Για παράδειγμα, τα 

άτομα που ενθαρρύνονταν από το δίκτυο να χρησιμοποιήσουν τη σύριγγα άλλου ατόμου 

είχαν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν και οι ίδιοι κοινή χρήση σύριγγας. 

Όσον αφορά στη συσχέτιση μεταξύ νορμών και συμπεριφορών, η παρούσα διατριβή 

επιβεβαιώνει τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών σε άλλα μέρη. Στα πρώτα χρόνια της 

επιδημίας, οι Friedman και συν. ανέφεραν ότι οι PWID ήταν πιο πιθανό να υιοθετήσουν 

ασφαλείς πρακτικές εάν τα άτομα που οι συμμετέχοντες γνώριζαν επίσης έπαιρναν μέτρα 

(descriptive norms) για να προστατέψουν τον ευατό τους από τον HIV (Friedman, et al., 

1987). Μία άλλη μελέτη στη Νέα Υόρκη έδειξε ότι η ενδοφλέβια χρήση ουσιών στα άτομα 

του κοινωνικού περιβάλλοντος των συμμετεχόντων στην έρευνα, αποτελούσε 
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προγνωστικό παράγοντα για κοινή χρήση βελονών από τους ίδιους τους συμμετέχοντες 

(Magura, et al., 1989). Παρόμοια πρότυπα συσχέτισης βρέθηκαν και για νόρμες άλλου 

τύπου (injunctive norms), οι οποίες αναφέρονται στο ποια πιστεύουν οι άνθρωποι ότι θα 

είναι η αντίδραση άλλων ατόμων του κοινωνικού τους δικτύου στις ενέργειές τους. Σε μία 

μελέτη με περίπου 400 PWID στις ΗΠΑ, η πρόθεση των συμμετεχόντων να καθαρίσουν 

το ενέσιμο υλικό τους με χλωρίνη και η συχνότητα αυτής της πρακτικής σχετίζονταν με 

την κοινωνική πίεση που ασκούνταν στους συμμετέχοντες από άλλα, σημαντικά άτομα 

του κοινωνικού τους περίγυρου (Jamner, Corby & Wolitski, 1996). Σε μία έρευνα σε 

τέσσερις πόλεις των ΗΠΑ, οι ΗΙV θετικοί PWID που ανέφεραν νόρμες στον περίγυρό τους 

που υποστήριζαν ασφαλείς πρακτικές στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, ήταν λιγότερο 

πιθανό να δώσουν τις βελόνες/σύριγγές τους σε ένα αρνητικό ως προς τον HIV άτομο ή 

σε κάποιον που δεν γνώριζε εάν είχε μολυνθεί (Metsch, et al., 2007). Μία άλλη μελέτη σε 

πέντε πόλεις των ΗΠΑ επέλεξε PWID νεαρής ηλικίας (ηλικίας 15-30 ετών) και διερεύνησε 

τους παράγοντες που σχετίζονταν με την κοινή χρήση συρίγγων. Οι συμμετέχοντες σε 

αυτή τη μελέτη ήταν περισσότερο πιθανό να αναφέρουν κοινή χρήση συρίγγων, όταν 

αντιλαμβάνονταν ότι οι ομότιμοί τους δεν θα απέρριπταν αυτή την πρακτική (S. L. Bailey, 

et al., 2007; E. T. Golub, et al., 2007). Στην ίδια μελέτη και περιγραφικές νόρμες 

(descriptive norms), όπως το να αναφέρουν οι συμμετέχοντες ότι έχουν φίλους που 

χρησιμοποιούν από κοινού ενέσιμο υλικό, σχετίζονταν με την κοινή χρήση και από τους 

συμμετέχοντες άλλων συνέργων ενέσιμης λήψης ουσιών, εκτός από σύριγγες (Thiede, et 

al., 2007). Δεδομένα από συγχρονικές μελέτες σε PWID στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ έδειξαν 

ότι οι άνδρες που έκαναν κοινή χρήση βελονών ανέφεραν σε μεγαλύτερο ποσοστό την 

ύπαρξη νορμών στον περίγυρό τους που ευνοούσαν επικίνδυνες συμπεριφορές (Davey-

Rothwell & Latkin, 2007). Αναλύσεις διαχρονικών δεδομένων από τον ίδιο πληθυσμό 

επιβεβαίωσαν την προβλεπτική ικανότητα των περιγραφικών νορμών όσον αφορά στη 

μελλοντική κοινή χρήση από τους συμμετέχοντες συρίγγων και άλλου εξοπλισμού 

ενδοφλέβιας λήψης ψυχοτρόπων ουσιών (Davey-Rothwell, Latkin & Tobin, 2010).  

Οι PWID διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης από τον HIV, σε σχέση με άλλες 

πληθυσμιακές ομάδες (UNAIDS, 2019). Η ενέσιμη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών 

παραμένει μία σημαντική οδός μετάδοσης του HIV στις χώρες του πρώην σοβιετικού 

μπλοκ και επιδημίες του HIV στον πληθυσμό των PWID παρατηρούνται στις μέρες μας 
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και σε αναπτυγμένα κράτη του δυτικού κόσμου (Campbell, et al., 2017; Don C. Des 

Jarlais, et al., 2016; Georgios K. Nikolopoulos, Kostaki & Paraskevis, 2016). Σημαντικά 

γεγονότα , όπως οι πόλεμοι, οι φυσικές καταστροφές, οι οικονομικές κρίσεις, η πολιτική 

αστάθεια, οι πολιτικοοικονομικές αλλαγές και άλλα παρόμοια φαινόμενα, παρατηρούνται 

συχνά σε παγκόσμια κλίμακα και έχουν ενοχοποιηθεί για επιδημικές εξάρσεις του HIV 

κατά το παρελθόν σε διάφορα μέρη, όπως στη Ρωσία, στην Ουκρανία και στη Νέα Υόρκη 

(Freudenberg, et al., 2006; Friedman, Rossi & Braine, 2009; Nikolopoulos, et al., 2015). 

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την τελευταία δεκαετία, αναλύσεις δεδομένων 

από οικολογικές έρευνες έδειξαν ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ της πιθανότητας επιδημικής 

έκρηξης του ΗIV στους PWID και κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων, όπως ο 

ρυθμός αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και η ανισότητα στην κατανομή 

του εθνικού εισοδήματος (Nikolopoulos, et al., 2015). Ωστόσο, παραμένει σε μεγάλο 

βαθμό άγνωστο πώς τέτοιες διαδικασίες σε μακροσκοπικό επίπεδο μεταβάλλουν τον 

κίνδυνο μόλυνσης ενός ατόμου από τον HIV ή μεταβάλλουν το μικροπεριβάλλον του 

ατόμου, καθιστώντας το ευεπίφορο στη μετάδοση του HIV. Έχουν γίνει προσπάθειες να 

αναπτυχθούν αφενός θεωρίες που περιγράφουν ή εξηγούν μηχανισμούς μέσω των 

οποίων γεγονότα σε μακροσκοπικό επίπεδο επηρεάζουν τον κίνδυνο στο 

μικροπεριβάλλον του ατόμου (Friedman, et al., 2013; Friedman, Rossi & Braine, 2009; 

Nikolopoulos, et al., 2015) αφετέρου μέτρα πρόληψης επί τη βάσει αυτών των 

θεωρητικών προτύπων (Friedman, et al., 2019; Pouget, et al., 2016). Τα μεγάλα γεγονότα 

μπορούν να δράσουν προς το χειρότερο ή κάποιες φορές και προς το καλύτερο μέσω 

διαφόρων αιτιολογικών μονοπατιών, όπως προκαλώντας πληθυσμιακές μετακίνησεις ή 

αλλαγές στις κοινωνικές πολιτικές, διακόπτοντας ή μεταβάλλοντας τη λειτουργία ιατρικών 

και κοινωνικών υπηρεσιών, διαφθείροντας τις υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου, 

αυξάνοντας την κοινωνική καταπίεση, πυροδοτώντας κοινωνικούς αγώνες, 

κινητοποιήσεις και αναταραχές, αυξάνοντας τα περιστατικά ενδοκοινοτικής βίας και 

αλλάζοντας κοινωνικές νόρμες, τα μέρη χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών, τη δομή και 

λειτουργία των κοινωνικών δικτύων και την ανθρώπινη συμπεριφορά (Friedman, Rossi & 

Braine, 2009). Ορισμένες κλίμακες και δείκτες αυτών των αιτιολογικών μονοπατιών, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που επικεντρώνονται στις νόρμες συμπεριφοράς στο 

εγγύς κοινωνικό περιβάλλον των ατόμων, έχουν ερευνηθεί και ελεγχθεί για την 
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εγκυρότητα και αξιοπιστία τους σε πληθυσμό PWID στη Νέα Υόρκη (Pouget, et al., 2016). 

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα υποσύνολο των δεικτών που μετρούν κοινωνικές 

νόρμες χρησιμοποιήθηκε σε άλλο μέρος (Αθήνα, Ελλάδα) και μάλιστα μετά από ένα 

μεγάλο κοινωνικοικονομικό γεγονός, όπως η δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα που 

ξεκίνησε το 2008 και την οποία ακολούθησαν αυστηρά μέτρα λιτότητας και βαθιά ύφεση 

που ενδεχομένως συνέβαλαν στην επιδημική έκρηξη του HIV στον πληθυσμό των PWID 

της Αθήνας. Τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν 

ως αρχικές μετρήσεις κοινωνικών νορμών ενέσιμης και σεξουαλικής συμπεριφοράς 

χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών για συγκρίσεις με δεδομένα από μελλοντικές μελέτες. Οι 

διαχρονικές μετρήσεις των δεικτών αυτών, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μεγάλα 

γεγονότα, μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του εάν, πότε και πώς οι 

μακροοικονομικές και κοινωνικές διεργασίες οδηγούν στην εξάπλωση του HIV. Η βαθιά 

κατανόηση αυτών των μηχανισμών θα μπορούσε να καθοδηγήσει τον σχεδιασμό 

αποτελεσματικών και πολύπλευρων προληπτικών παρεμβάσεων. 

5.3 Δομή κοινωνικομετρικού δικτύου, κοινωνικές νόρμες και μετάδοση του HIV. 

Η παρούσα διατριβή είναι μία από τις λίγες μελέτες, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό 

πλαίσιο, η οποία μελέτησε το κοινωνικομετρικό δίκτυο κινδύνου PWID (κυρίως), μέτρησε 

τις ιδιότητες του και τον επιπολασμό του HIV σε αυτό, και διερεύνησε τη συσχέτιση μεταξύ 

παραμέτρων του δικτύου και κοινωνικών νορμών και συμπεριφορών. Η ανάλυση 

κοινωνικών δικτύων έδειξε ότι το κοινωνικομετρικό δίκτυο των συμμετεχόντων του TRIP 

απαρτίζονταν από μία μεγάλη συνιστώσα, λίγες μικρότερες συνιστώσες με 2-10 άτομα η 

κάθε μία και μερικά μη συνδεδεμένα άτομα. Ο επιπολασμός του HIV ήταν πολύ υψηλός 

(>50%) σε συγκεκριμένες δομές του κοινωνικομετρικού δικτύου, όπως στη μεγάλη 

συνιστώσα, στον 2-πυρήνα και στον 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας και στις 3-κλίκες 

και 4-κλίκες αυτών των πυρήνων.  

Ορισμένες δομικές ιδιότητες του κοινωνικομετρικού δικτύου συσχετίστηκαν με νόρμες 

ενέσιμης χρήσης. Συγκεκριμένα, στους PWID στον 2-πυρήνα φαίνεται ότι δεν 

επικρατούσαν νόρμες που προωθούν ασφαλείς συμπεριφορές, καθώς το ποσοστό των 

ατόμων, με τα οποία οι συμμετέχοντες στον 2-πυρήνα έκαναν μαζί ενέσιμη χρήση, που 

δεν θα ενθάρρυναν ποτέ μία επικίνδυνη πρακτική, όπως η κοινή χρήση ενέσιμου 

εξοπλισμού, ήταν μικρότερο από αυτό στους PWID του TRIP εκτός του 2-πυρήνα. Από 
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την άλλη πλευρά όμως, σε χώρους χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών, τα μέλη της μεγάλης 

συνιστώσας, του 2-πυρήνα και του 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας αλλά και των 

κλικών αυτών των πυρήνων, ανέφεραν την ύπαρξη ασφαλέστερων νορμών. Για 

παράδειγμα, τα άτομα στους χώρους χρήσης όπου σύχναζαν μέλη του 2-πυρήνα, ήταν 

λιγότερο πιθανό να δρουν επικίνδυνα, όπως να μην ενθαρρύνουν τη χρήση 

αποστειρωμένου εξοπλισμού ενδοφλέβιας χρήσης ή να μην φέρνουν αντίρρηση στην 

κοινή χρήση ήδη χρησιμοποιημένου ενέσιμου υλικού, συγκριτικά με τα άτομα στους 

χώρους όπου έκαναν χρήση ουσιών PWID του ΤRIP που δεν ήταν μέλη του 2-πυρήνα.  

Ορισμένες δομές του δικτύου σχετίστηκαν και με συμπεριφορές. Για παράδειγμα, οι 

PWID στον 2-πυρήνα και στις 3-κλίκες του ανέφεραν σε μεγαλύτερο ποσοστό πολλές 

επιβλαβείς συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης (για παράδειγμα, χρήση της σύριγγας ή 

άλλου ενέσιμου υλικού κάποιου άλλου ατόμου, παροχή των δικών τους εργαλείων 

χρήσης σε άλλο χρήστη κτλ), σε σύγκριση με τους PWID εκτός αυτών των δομών.  

Καμία από τις δομές του δικτύου ή τους δείκτες κεντρικότητας δεν σχετίστηκε με την 

τιμή του ιικού φορτίου (ΗΙV-RNA) των συμμετεχόντων του TRIP που ήταν θετικοί στον 

HIV.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης σχετικά με τη δομή του κοινωνικομετρικού 

δικτύου και του επιπολασμού του ΗΙV σε αυτό, είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα της 

πρωτοποριακής μελέτης των Friedman και συν στη Νέα Υόρκη (Friedman, et al., 1997). 

Φαίνεται ότι τα δίκτυα των PWID χαρακτηρίζονται συχνά από μία κύρια συνιστώσα, 

μερικές μικρότερες συνιστώσες λίγων ατόμων και συγκεκριμένες μικρότερες δομές, όπως 

οι k-πυρήνες. Παρόμοια ήταν η εικόνα και σε δίκτυα χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών από 

πρόγραμμα ανταλλαγής βελόνων σε Ευρωπαϊκό περιβάλλον (Λιθουανία) (Gyarmathy, et 

al., 2014). Οι συγκεκριμένοι ερευνητές μελέτησαν το κοινωνικομετρικό δίκτυο και 

παρατήρησαν, όπως και η παρούσα μελέτη, την ύπαρξη μίας μεγάλης συνιστώσας (87% 

του δείγματος) και μικρότερων συνιστωσών με 1-12 άτομα η κάθε μία (17%). Η ύπαρξη 

μίας κύριας συνιστώσας και μερικών πολύ μικρότερων συνιστωσών στα 

κοινωνικομετρικά δίκτυα των PWID επιβεβαιώθηκε και σε άλλες μελέτες επί PWID στις 

αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ (Young, et al., 2013), στη Γαλλία (Lovell, 2002) και στο Ιράν 

(Shahesmaeili, Haghdoost & Soori, 2015). Φαίνεται ότι όταν ο HIV επηρεάζει δραματικά 

κοινότητες των PWID, όπως συνέβη στη Νέα Υόρκη ή στην Αθήνα, ο επιπολασμός του 
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γίνεται ιδιαίτερα υψηλός σε συγκεκριμένες, στενά διασυνδεμένες δομές του 

κοινωνικομετρικού δικτύου, όπως οι k-πυρήνες (Friedman, et al., 1997). Σύμφωνα με το 

πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» που προηγήθηκε του TRIP στην Αθήνα και το οποίο 

βασίστηκε σε μέθοδο αλυσιδωτής δειγματοληψίας (Respondent-driven sampling ή RDS), 

ο επιπολασμός του HIV στους PWID, ακόμα και κατά την κορύφωση της επιδημίας, 

παρέμεινε γύρω στο 15% (Hatzakis, et al., 2015; Sypsa, et al., 2015, 2017). Ωστόσο, στη 

μεγάλη συνιστώσα του δικτύου του TRIP, στον 2-πυρήνα και στον 3-πυρήνα της, ο 

επιπολασμός υπερέβη το 50%. Στη μελέτη στη Λιθουανία, ποσοτικές παράμετροι του 

δικτύου, όπως τα μέτρα κεντρικότητας (ενδιαμεσότητα κεντρικότητας) συσχετίστηκαν 

επίσης με υψηλή πιθανότητα μόλυνσης από τον HIV (Gyarmathy, et al., 2014). Από την 

άλλη μεριά φαίνεται ότι όταν η μετάδοση του HIV είναι πολύ μικρή σε μία κοινότητα που 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και PWID, όπως για παράδειγμα συνέβη στο Colorado 

Springs στις ΗΠΑ, ο ΗΙV πιθανόν απέτυχε να εισέλθει στις πυκνές και καλά συνδεδεμένες 

περιοχές του δικτύου, όπως η κύρια συνιστώσα του και ειδικότερα ο 2-πυρήνας και ο 3-

πυρήνα της. Τα HIV-μολυσμένα άτομα, εάν υπάρξουν στην περίπτωση αυτή, 

εντοπίζονται στην περιφέρεια του δικτύου, όπως παρατηρήθηκε στο κοινωνικομετρικό 

δίκτυο στο Colorado Springs (Rothenberg, et al., 1998, 1995). Υπάρχουν όμως και 

σεξουαλικά κοινωνικομετρικά δίκτυα σε αγροτικές περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής με 

γενικευμένη HIV επιδημία, δηλαδή με μεγάλο επιπολασμό του HIV γύρω στο 5-10%, 

όπως στο νησί Likoma στο Μαλάουι, όπου ο ΗΙV τελικά εντοπίστηκε στις λιγότερο πυκνές 

περιοχές του δικτύου στο Likoma, όπως στις μικρές συνιστώσες και στην περιφέρεια της 

μεγάλης συνιστώσας (Helleringer & Kohler, 2007). Αυτή η περιφερειακή θέση του ΗIV θα 

μπορούσε επίσης να παρατηρηθεί σε ενδημικές φάσεις της HIV λοίμωξης σε μία περιοχή, 

κατά τη διάρκεια των οποίων η επίπτωση του ιού είναι πτωτική ή χαμηλή (Helleringer & 

Kohler, 2008). 

H παρούσα ανάλυση κοινωνικών δικτύων είναι από τις λίγες που έχουν μελετήσει τη 

σχέση μεταξύ νορμών και παραμέτρων του κοινωνικομετρικού δικτύου. Δεδομένου του 

υψηλού επιπολασμού του HIV που παρατηρήθηκε στον 2-πυρήνα, είναι κάπως περίεργο 

το γεγονός ότι κάποιες νόρμες, όπως αυτές στους χώρους ενέσιμης χρήσης οι οποίες 

αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες στον 2-πυρήνα, στον 3-πυρήνα και στις 3-κλίκες 

τους, ευνοούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό ασφαλείς συμπεριφορές, συγκριτικά με αυτές 
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στους χώρους χρήσης των συμμετεχόντων στο TRIP που δεν άνηκαν σε αυτές τις δομές 

του δικτύου. Από την άλλη πλευρά βέβαια, αυτά τα ευρήματα μπορεί να αντικατοπτρίζουν 

το ότι τα προγράμματα πρόληψης, κατά την περίοδο διεξαγωγής του TRIP, οπόταν και η 

επιδημία του HIV στους χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών στην Αθήνα έφθινε, είχαν 

διεισδύσει πιο αποτελεσματικά σε αυτές τις πυκνές περιοχές του δικτύου όπου το φορτίο 

νοσηρότητας από τον HIV ήταν ήδη υψηλό. Όπως και η παρούσα μελέτη, η έρευνα των 

κοινωνικομετρικών δικτύων στη Νέα Υόρκη είχε βρει ότι παρόλο που τα μέλη του 2-

πυρήνα ήταν πιθανότερο να έχουν HIV, ανέφεραν πιο συχνά ότι παρότρυναν άλλους να 

χρησιμοποιούν χλωρίνη για να απολυμαίνουν τις σύριγγες ή ότι άλλοι τους προέτρεπαν 

να κάνουν κάτι τέτοιο, συγκριτικά με τους συμμετέχοντες στην έρευνα οι οποίοι 

βρίσκονταν εκτός του 2-πυρήνα ( Friedman, et al., 1997). Παρόμοια πρότυπα ασφαλών 

νορμών σχετικά με τη χρήση προφυλακτικού, παρατηρήθηκαν εντός του εθνογραφικού 

πυρήνα των συμμετεχόντων της μελέτης στη Νέα Υόρκη (Friedman, et al., 1999). Πλην 

όμως της ερευνητικής δουλειάς των Friedman και συν στη Νέα Υόρκη σχετικά με τη σχέση 

νορμών ενδοφλέβιας χρήσης και δομικών χαρακτηριστικών των κοινωνικομετρικών 

δικτύων, η ερευνητική δραστηριότητα στον συγκεκριμένο τομέα είναι ελάχιστη. Σε μία 

μελέτη που δεν ήταν τυπική έρευνα κοινωνικομετρικού δικτύου, οι Latkin και συν 

στρατολόγησαν στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ PWID και άτομα του κοινωνικού τους δικτύου 

και δημιούργησαν τέσσερις ομάδες ανάλυσης βάσει των συμπεριφορών κινδύνου των 

μελών τους (Latkin, et al., 2010). Η ανάλυση των συγκεκριμένων ερευνητών έδειξε ότι για 

την ομάδα με τον υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης, δηλαδή αυτή στην οποία καταγραφόταν 

πολλαπλή κοινή χρήση βελόνων, ίσχυε ότι ήταν πιο πιθανό τα μέλη της να αναφέρουν 

την ύπαρξη νορμών στα δίκτυα τους που ευνοούσαν επικίνδυνες συμπεριφορές. Έρευνες 

με διαφορετικό ερευνητικό σχεδιασμό, όπως τα εγωκεντρικά δίκτυα και μελέτες RDS, 

έχουν επίσης δείξει σχέση νορμών και συμπεριφορών κινδύνου (Tucker, et al., 2015). 

Είναι σαφές ότι μέσω μίας συγχρονικής μελέτης, όπως η παρούσα, είναι δύσκολο να 

γίνει αντιληπτό εάν ένα κοινωνικομετρικό δίκτυο με μεγάλο αριθμό δεσμών κινδύνου 

μεταξύ των μελών του προϋπάρχει της εισαγωγής σε αυτό του HIV του οποίου ιού ευνοεί 

στη συνέχεια τη μετάδοση ή η παρατηρούμενη δομή είναι απόρροια της εξάπλωσης του 

ιού σε αυτό, ιδιαίτερα όταν το δίκτυο αποτελείται από περιθωριοποιημένες πληθυσμιακές 

ομάδες όπως οι PWID που επιδίδονται από κοινού σε επικίνδυνες συμπεριφορές και στο 
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τέλος διαμορφώνουν αυτή τη δομή, ή τελικά εάν ο τρόπος δειγματοληψίας και 

στρατολόγησης των συμμετεχόντων στη μελέτη από τους ερευνητές καθορίζει την εικόνα 

του κοινωνικομετρικού δικτύου. Προηγούμενη έρευνα σε αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ 

έδειξε την παρουσία πυκνής κοινωνικομετρικής δομής πριν την είσοδο του HIV, καθώς 

περιέγραψε την ύπαρξη κοινωνικομετρικού δικτύου με μία μεγάλη κύρια συνιστώσα και 

ένα σημαντικό αριθμό χρηστών ναρκωτικών στον 2-πυρήνα, παρότι ο επιπολασμός του 

HIV ήταν πολύ μικρός στην περιοχή διεξαγωγής της μελέτης (Young, et al., 2013). Τα 

δεδομένα δικτύου από τη μελέτη στη Νέα Υόρκη έδειξαν επίσης ότι τα άτομα στον 2-

πυρήνα που δεν είχαν μολυνθεί από τον HIV, ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν επικίνδυνες 

συμπεριφορές, όπως ενέσιμη χρήση κοκαΐνης, χρήση κρακ κοκαΐνης, κοινή χρήση νερού 

έκπλυσης για ένεση ουσιών και δοκιμή ναρκωτικών ουσιών από τη σύριγγα άλλου ατόμου 

(Friedman, et al., 1997; Neaigus, et al., 2001). Τέλος, η παρουσία ενός ατόμου στον 2-

πυρήνα του κοινωνικομετρικού δικτύου ήταν επίσης ισχυρός προγνωστικός παράγοντας 

επικίνδυνης συμπεριφοράς, σύμφωνα με μελέτη που έγινε στη Γαλλία (Lovell, 2002). 

Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον ότι στην τρέχουσα ανάλυση κοινωνικών δικτύων, η 

μεγάλη συνιστώσα, ο 2-πυρήνας και ο 3-πυρήνας της αλλά και όλες οι κλίκες (3-κλίκες 

και 4-κλίκες) αυτών των πυρήνων περιείχαν περισσότερους άστεγους, σε σχέση με τις 

άλλες περιοχές του δικτύου. Επίσης οι τιμές κεντρικότητας (βαθμού, πυκνότητας και 

ενδιαμεσότητας κεντρικότητας) των αστέγων ήταν υψηλότερες σε σύγκριση με τους 

συμμετέχοντες που είχαν σταθερή στέγη. Παρόμοια ευρήματα έχουν προκύψει και από 

άλλες μελέτες. Για παράδειγμα, οι άστεγοι είχαν υψηλότερη πιθανότητα να έχουν 

μολυνθεί από τον HIV στο πλαίσιο του RDS προγράμματος «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», το οποίο 

διεξήχθη κατά την περίοδο της επιδημικής έκρηξης του ιού στην Ελλάδα (Sypsa, et al., 

2015). Επίσης, τα άστεγα άτομα ήταν πιθανότερο να ανήκουν στον 2-πυρήνα της κύριας 

συνιστώσας του κοινωνικομετρικού δικτύου στη μεγάλη έρευνα στη Νέα Υόρκη 

(Friedman, et al., 1997). Παρότι η παρούσα μελέτη δεν διαθέτει δεδομένα 

κοινωνικομετρικού δικτύου πριν και κατά τη διάρκεια της επιδημικής έκρηξης του HIV στην 

Αθήνα, οι μοριακές αναλύσεις σε άλλες έρευνες έδειξαν ότι πριν από το 2010, μόνο το 

5% των ΗΙV αλληλουχιών των PWID στην Ελλάδα άνηκαν φυλογενετικά στις ίδιες ομάδες. 

Συνεπώς, πριν από την επιδημική έκρηξη, η μετάδοση του HIV στους PWID ήταν κυρίως 

σποραδική από διάφορες πηγές και λιγότερο το αποτέλεσμα εξάπλωσης του ιού εντός 



132 
 

δικτύων PWID (Paraskevis, et al., 2013). Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι το ευρύτερο περιβάλλον κινδύνου, δηλαδή η χρηματοπιστωτική κρίση 

που ξεκίνησε το 2008 στην Ελλάδα, οδήγησε σε δραματική αύξηση της ανεργίας και των 

αστέγων μεταξύ των PWID. Άστεγοι PWID άρχισαν να συγκεντρώνονται σε τοποθεσίες 

χρήσης στο κέντρο της Αθήνας και να υιοθετούν από κοινού επικίνδυνες συμπεριφορές, 

ικανές να οδηγήσουν στη μόλυνση από τον HIV. Κατά συνέπεια, τα δίκτυα των χρηστών 

ψυχοτρόπων ουσιών στο κέντρο της Αθήνας άρχισαν να αυξάνονται σε μέγεθος και 

έγιναν περισσότερο πυκνά λόγω του σταδιακά αυξανόμενου βαθμού διασύνδεσης των 

μελών τους. Το γεγονός αυτό και η απουσία υπηρεσιών πρόληψης και μείωσης της 

βλάβης διευκόλυναν τη μετάδοση του HIV (Nikolopoulos, et al., 2015; Paraskevis, et al., 

2013). Όταν ο HIV εισήλθε τελικά σε αυτά τα δίκτυα (γύρω στο 2011), υπήρχε πρόσφορο 

έδαφος με πολλά επίνοσα και συνδεδεμένα μεταξύ τους άτομα και εν τέλει ο ρυθμός 

εξάπλωσης του HIV έγινε σχεδόν εκθετικός (Nikolopoulos, Paraskevis & Hatzakis, 2008; 

Paraskevis, et al., 2015). Οι προσπάθειες για περιορισμό του πολλαπλασιασμού του HIV, 

συμπεριλαμβανομένης της κλιμάκωσης των προγραμμάτων ελέγχου για HIV και των 

προγραμμάτων διανομής συριγγών/βελόνων, της αυξημένης πρόσβασης σε 

φαρμακευτικές και άλλες θεραπείες απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και σε αντιρετροϊκή 

θεραπεία αλλά ίσως και των διαδικασιών αυτο-οργάνωσης των PWID, με σκοπό την 

προστασία των δικαιωμάτων της κοινότητάς τους, είχαν ως αποτέλεσμα τον έγκαιρο 

περιορισμό της επιδημίας στα τέλη του 2013. Μέχρι τη διεξαγωγή του TRIP (2013-2015), 

ίσως αυτές οι προσπάθειες οδήγησαν και σε μεταβολή κάποιων νορμών προς την 

κατεύθυνση αποδοχής και υιοθέτησης ασφαλέστερων συμπεριφορών στις πυκνές δομές 

του δικτύου με τον υψηλό επιπολασμό του HIV, όπως ο 2-πυρήνας, ο 3-πυρήνας και οι 

κλίκες τους, τουλάχιστον στην αρχή, στους χώρους ενέσιμης χρήσης. Προς επίρρωση 

της σκέψης αυτής, δηλαδή της διαμόρφωσης ενός περισσότερο ασφαλούς 

περιβάλλοντος, σημειώνεται ότι η μετάδοση του HIV παραμένει εξαιρετικά χαμηλή στους 

PWID στην Αθήνα εν έτει 2018, δηλαδή αρκετά χρόνια μετά το τέλος της επιδημικής 

έξαρσης και της ολοκλήρωσης του TRIP, εάν και δεν έχει επανέλθει βέβαια στα επίπεδα 

πριν την έναρξη της επιδημίας (National Public Health Organization, 2018). Διαχρονικά 

δεδομένα και η ακριβής αποτύπωση της διάρκειας και του χρόνου εμφάνισης των 

σχέσεων μεταξύ των μελών ενός κοινωνικομετρικού δικτύου, θα μπορούσαν να 
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διαφωτίσουν το πώς η δυναμική του δικτύου σχετίζεται με τη μετάδοση του HIV στον 

πληθυσμό των PWID. 

 

5.4 Περιορισμοί 

Η παρούσα διατριβή έχει περιορισμούς, όπως και πολλές άλλες μελέτες που 

χρησιμοποίησαν ανάλυση κοινωνικών δικτύων (Friedman, et al., 2018): (i) Ο συγχρονικός 

σχεδιασμός δεν επιτρέπει την απόδειξη αιτιακής σχέσης μεταξύ της κοινωνικομετρικής 

δομής του δικτύου και της HIV λοίμωξης. Επιπλέον, η παρατηρούμενη εικόνα του δικτύου 

και οι συσχετίσεις που εντοπίζονται μπορεί να έχουν προκύψει από την παρέμβασή αυτή 

καθεαυτή. (ii) Τα συμπεράσματα πρέπει να εξεταστούν με προσοχή, διότι βασίζονται σε 

μη τυχαίο δείγμα, ενώ το κοινωνικομετρικό δίκτυο κινδύνου του TRIP δεν ήταν πλήρες. 

Παρά τη σκληρή δουλειά του προσωπικού του TRIP, ήταν πολύ δύσκολο να 

καταγραφούν ή να επαληθευτούν όλες οι συνδέσεις. Η μερική αναφορά και καταγραφή 

των δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα της 

επιφυλακτικότητας ορισμένων εξ αυτών να κατονομάσουν τις επαφές και τους γνωστούς 

τους, των δυσκολιών ανάκλησης στη μνήμη των ατόμων με τους οποίους οι 

συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν ή των εγγενών προβλημάτων των υφιστάμενων μεθόδων 

εκμαίευσης από τους συμμετέχοντες ονομάτων μελών του δικτύου τους. Επίσης, οι 

συνδέσεις που αναφέρονταν από τους συμμετέχοντες ενδέχεται να είχαν αλλάξει κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής του TRIP. (iii) Τα δεδομένα σχετικά με τις νόρμες λήφθηκαν μέσω 

ενός αυτο-συμπληρωμένου ερωτηματολογίου με τη βοήθεια προσωπικών συνεντεύξεων, 

γεγονός που τα καθιστά επιρρεπή σε συστηματικά σφάλματα. Επιπλέον, οι 

συμμετέχοντες ίσως δεν ήταν εξοικειωμένοι με τις ερωτήσεις, ειδικά εκείνες που 

αφορούσαν στις νόρμες, γεγονός που επηρέασε την ικανότητά τους να δώσουν 

αξιόπιστες απαντήσεις. iv) Τέλος, στα δεδομένα δικτύου υπάρχουν προβληματισμοί και 

για τη στατιστική αναλυση, δεδομένης της πιθανής έλλειψης ανεξαρτησίας των 

παρατηρήσεων που συλλέχθηκαν. Με βάση τα παραπάνω και επίσης λόγω της ύπαρξης 

πολλαπλών συγκρίσεων στην ανάλυση, τα στατιστικά ευρήματα θα πρέπει να 

ερμηνευτούν με προσοχή. 
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6 Συμπεράσματα 

Eπικίνδυνες νόρμες και συμπεριφορές καταγράφηκαν σε πληθυσμό PWID στην 

Αθήνα, παρόλο που η επιδημία του HIV που ακολούθησε την οικονομική κρίση είχε 

περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Αυτό προκαλεί ανησυχία για μία εκ νέου ταχεία μετάδοση 

του HIV και αναδεικνύει την αναγκαιότητα συνέχισης των παρεμβάσεων πρόληψης σε 

αυτόν τον πληθυσμό.  

Η συσχέτιση μεταξύ νορμών και συμπεριφορών ενέσιμης χρήσης αναδεικνύει την 

ανάγκη διεξαγωγής παρεμβάσεων που εμπλέκουν άτομα του στενού και ευρύτερου 

κοινωνικού περιβάλλοντος των PWID με σκοπό την προώθηση ασφαλών συμπεριφορών 

στους PWID, ενισχύουν τους δεσμούς των PWID με άτομα στο περιβάλλον τους που 

επιδεικνύουν ασφαλείς συμπεριφορές και αναπτύσσουν και εδραιώνουν νέες νόρμες 

μεταξύ των συντρόφων, των φίλων και των μελών της οικογένειας των PWID προς την 

κατεύθυνση μείωσης του κινδύνου μόλυνσης των PWID από τον ΗΙV. 

Παρά το γεγονός ότι οι μελέτες κοινωνικομετρικών δικτύων είναι δύσκολο να 

πραγματοποιηθούν, η παρούσα έρευνα είναι από τις λίγες που μελετούν το 

κοινωνικομετρικό δίκτυο κινδύνου των PWID και τη συσχέτιση των ιδιοτήτων του με τον 

HIV και τις νόρμες ενέσιμης χρήσης, και μάλιστα στο πλαίσιο μίας βαθιάς οικονομικής 

κρίσης και μετά από μία μεγάλη αύξηση της μετάδοσης του HIV. Δεδομένου ότι οι PWID 

και άλλα άτομα συναντώνται και σχηματίζουν δίκτυα, οι έννοιες και οι μέθοδοι ανάλυσης 

δικτύων συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που εμπλέκονται στην 

εξάπλωση του HIV και άλλων μολυσματικών παραγόντων. Στην παρούσα μελέτη 

διαφάνηκε ότι ο HIV επικρατούσε σε ορισμένες δομές του κοινωνικομετρικού δικτύου 

κινδύνου, όπως ο 2-πυρήνας και ο 3-πυρήνας, και ότι αυτά τα δομικά χαρακτηριστικά 

συνδέονταν επίσης με τη λειτουργία του, δηλαδή με τις νόρμες και συμπεριφορές 

ενέσιμης χρήσης των μελών του. Συνεπώς, μελλοντικές παρεμβάσεις πρόληψης στον 

χώρο της HIV λοίμωξης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά των 

κοινωνικομετρικών δικτύων που σχηματίζουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 
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7 Προτάσεις 

Μελλοντική έρευνα με δεδομένα της παρούσας μελέτης θα μπορούσε να επικεντρωθεί 

στην καλύτερη ανάπτυξη και εφαρμογή στατιστικών μοντέλων που θα περιγράφουν και 

εξηγούν ενιαία την αλληλεπίδραση μεταξύ της δομής του κοινωνικομετρικού δικτύου, των 

νορμών, των συμπεριφορών και της ΗΙV λοίμωξης, χρησιμοποιώντας και δεδομένα 

συμπεριφοράς από τα ερωτηματολόγια επανελέγχου στο εξάμηνο (follow-up).  

Οι παρεμβάσεις πρόληψης της HIV λοίμωξης στο μέλλον πρέπει επίσης να 

αξιοποιήσουν την πληροφορία από τα κοινωνικομετρικά δίκτυα σε όλες τις φάσεις 

διεξαγωγής τους (Thomas W. Valente, 2012; Thomas W Valente, 2017; West, 2019). 

Στην αρχική φάση, όταν αξιολογούνται και καταγράφονται οι ανάγκες του πληθυσμού-

στόχου, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν υπάρχει δίκτυο και να μελετηθούν τα δομικά 

χαρακτηριστικά του και τα χαρακτηριστικά των μελών του. Στη φάση σχεδιασμού και 

υλοποίησης των παρεμβάσεων, τα δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν: α) για την 

επιλογή ατόμων με μεγαλύτερη επιρροή ή στρατηγικά τοποθετημένων στο δίκτυο ώστε 

να γίνει διάχυση της παρέμβασης, β) για την επιλογή ατόμων στην περιφέρεια των 

δικτύων που ίσως αποκλείονται από τις υπηρεσίες πρόληψης, γ) για την καλύτερη 

στρατολόγηση ατόμων στις παρεμβάσεις και δ) για αξιολόγηση του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η παρέμβαση. Επίσης, ο διαχωρισμός 

τμημάτων του δικτύου (network segmentation), δηλαδή η στόχευση συγκεκριμένων 

ομάδων ατόμων του δικτύου ή η σκόπιμη μεταβολή χαρακτηριστικών του δικτύου, θα 

μπορούσε επίσης να είναι χρήσιμα εργαλεία. Τέλος, στο στάδιο αξιολόγησης της 

παρέμβασης, τα δεδομένα του κοινωνικομετρικού δικτύου μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την καλύτερη μελέτη του πώς η αλλαγή της δομής του δικτύου επηρέασε την 

ανθρώπινη συμπεριφορά και εν τέλει τη μετάδοση του HIV. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, 

οι παρεμβάσεις που βασίζονται σε κοινωνικομετρικά δίκτυα θα πρέπει να γίνονται σε 

συνεργασία με την κοινότητα των PWID, σε μικρές ομάδες ή και ατομικά για να συζητηθεί 

πώς θα υλοποιηθούν με ασφάλεια.  

Τέλος, τα δεδομένα αυτής της μελέτης αποτελούν μία αρχική μάζα δεδομένων που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκρίσεις με μελλοντικά στοιχεία που μπορεί να  

προκύψουν από μία συστηματική παρακολούθηση των δικτύων των PWID στο πλαίσιο 

της επιδημιολογικής επιτήρησης (surveillance) του HIV. Τέτοιες συστηματικές 
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καταγραφές θα επέτρεπαν τη μελέτη και αποτύπωση της δυναμικής των δικτύων. Θα 

ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς είναι τώρα τα δίκτυα των PWID στην 

Αθήνα, μετά από 10 χρόνια οικονομικής δυσπραγίας και με τους άνθρωπους που 

πεθαίνουν, σταματούν ή ξεκινούν τη χρήση ενέσιμων ουσιών να αναδιαμορφώνουν 

συνεχώς τις σχέσεις μέσα στο δίκτυο καθώς και το μέγεθός του. 
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Πίνακας 2.1. Πίνακας χαρακτηριστικών και αποτελεσμάτων των υπό ανασκόπηση επιδημιολογικών μελετών σχετικά με την 

επίδραση της περιτομής ως βιοϊατρική παρέμβαση πρόληψης του HIV στον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό. 

Βιβλιογραφική 

αναφορά 
Χώρα 

Σύνολο ομάδας περιτομής/ 

μη περιτομής 

Επίπτωση ΗΙV στην 

ομάδα περιτομής 

Επίπτωση ΗΙV στην 

ομάδα μη περιτομήςa 
RR (95% CIs) 

FtM  

Cameron,1989 Κένυα 214/79 Ν/Α Ν/Α 0.12 (0.04-0.33) 

Lavreys, 1999 Κένυα 651/95 2.50/100 PY 1.80/100 PY 0.42 (0.22-0.81)b 

Wawer, 1999 Ουγκάντα 409/1635 1.40/100 PY Ν/Α 0.97 (0.36–2.25)b 

Gray, 2000 Ουγκάντα 908/4608 1.10/100 PY 1.80/100 PY 0.53 (0.33-0.87) 

Reynolds, 2004 Ινδία 191/2107 0.70/100 PY 5.50/100 PY 0.15 (0.04-0.62) 

Auvert, 2005 Νότιος Αφρική 1546/1582 0.85/100 PY 2.1/100 PY 0.39 (0.23–0.66) 

Bailey, 2007 Κένυα 1391/1393 2.1% (1.2-3.0) 4.2% (3.0-5.4) 0.41 (0.24–0.70) 

Gray, 2007 Ουγκάντα 2474/2522 0.66/100 PY 1.33/100 PY 0.49 (0.29-0.81) 

Gray, 2012 Ουγκάντα 3198/402 0.50/100 PY 1.93/100 PY 0.27 (0.16-0.45) 

MtF  

Kapiga, 1998 Τανζανία  1022/22 2.60/100 PY 9.20/100 PY 0.29 (0.09-0.97) 

Turner, 2007 Ζιμπάμπουε  989/3249 2.03/100 PY 2.96/100 PY 0.78 (0.53-1.14) 

Wawer, 2009 Ουγκάντα 92/67 18% 12% 1.49 (0.62-3.57) 

Baeten, 2010 
Ανατολική & 

Νότιος Αφρική 
374/722 2.72/100 PY 4.38/100 PY 0.56 (0.30-1.05) 

FtM, female to male-ετεροφυλόφιλη μετάδοση του ΗΙV μεταξύ ζευγαριών από τις γυναίκες προς τους άνδρες τους; ΜtF, male to female-ετεροφυλόφιλη μετάδοση του ΗΙV μεταξύ 

ζευγαριών, από τoυς άνδρες προς τους γυναίκες τους; PY, person-years-ανθρωποχρόνια παρακολούθησης; RR, relative risk-σχετικό κίνδυνο ; 95% CIs, confident intervals-95% 

Διαστήματα Εμπιστοσύνης; Ν/Α, not available-Μη διαθέσιμα στοιχεία 

aΟμάδα αναφοράς;bΔιαθέσιμα στοιχεία μόνο για τον μη προσαρμοσμένο RR 
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Πίνακας 2.2. Πίνακας χαρακτηριστικών και αποτελεσμάτων των υπό ανασκόπηση επιδημιολογικών μελετών σχετικά με την 

επίδραση της HAART ως PrEP βιοϊατρική παρέμβαση πρόληψης του HIV, στον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό. 

Βιβλιογραφική 

αναφορά 

Όνομα  

μελέτης 
Χώρα 

Σύνολο 

συμμετεχόντων  

Επίπτωση ΗΙV στην 

ομάδα χορήγησης PrEP  

Επίπτωση ΗΙV στην 

ομάδα placeboa 

IRRs  

(95% Cis ή/και p-value)  

Abdool Karim, 2010 CAPRISA 004 Νότιος Αφρική 889 γυναίκες 5.6/100 PY 9.1/100 PY 0.61, p=0.017 

Grant, 2010 iPrEx 

Βραζιλία, 

Εκουαδόρ, Περού, 

Νότιος Αφρική, 

Ταϊλάνδη, ΗΠΑ 

2449 ΜSM  

&  

διεμφυλικές γυναίκες 

36/100 64/100 
44% μείωση (15-63), 

 p= 0.005 

Thigpen, 2011 TDF2 Μποτσουάνα 

1219 

ετεροφυλόφιλοι/ες 

άνδρες και γυναίκες 

ηλικίας 18-39 ετών 

9/33 24/33 
62.6% μείωση (21.5-83.4), 

 p=0.013 

Baeten, 2011 Partners PrEP Κένυα, Ουγκάντα 

4758 αοροαντίθετα 

ετεροφυλόφιλα 

ζευγάρια  

Ομάδα ΤDF: 

0.75/100 PY 

Oμάδα FTD/TDF: 

0.53/100 PY 

1.92/100 PY 

Ομάδα ΤDF: 

62% μείωση (34-78), 

p=0.0003 

Oμάδα FTD/TDF: 

73% μείωση (49-85), 

p<0.0001 

Damme, 2012b FEM-PrEP 
Κένυα, Νότιος 

Αφρική, Τανζανία 

2120 γυναίκες 

υψηλότερου 

κινδύνου 

4.70/100 PY 5.00/100 PY 0.94 (0.59-1.52),c 

Choopanya, 2013 
Bangkok 

Tenofovir 
Ταϊλάνδη 2411 PWIDs 0.35 (0.21-0.56)/100PY 0.68 (0.47-0.96)/100 PY 

48.9% μείωση (9.6-72.2), 

 p=0.01 

McCormack, 2013 PROUD HB 

541 ομοφυλόφιλοι 

και MSM με 

απροστάτευτη 

σεξουαλική επαφή 

1.20 (0.40-2.90)/100PY 9.00 (6.10-12.8)/100 PYa1 
86% μείωση (64-96), 

p=0.0001 
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Marrazzo, 2015b VOICE  

Νότιος Αφρική, 

Ουγκάντα, 

Ζιμπάμπουε 

5029 γυναίκες  

Ομάδα ΤDF: 

6.30 (4.7-8.3)/100 PY 

Oμάδα FTD/TDF: 

4.70 (3.6-6.1)/100 PY 

Ομάδα ΤDF gel: 

6.00 (4.6-7.6)/100 PY 

Ομάδα placebo: 

4.20 (2.9-5.8)/100 PY 

Ομάδα placebo: 

4.60 (3.5-5.9)/100 PY 

Ομάδα ΤDF gel: 

6.80 (5.3-8.6)/100 PY 

 

1.49 (0.97-2.29)d, p= 0.07 

 

1.40 (0.73-1.49)d, p= 0.81 

 

0.85 (0.61-1.21)d, p= 0.37 

Molina, 2015 IPERGAY Γαλλία, Καναδάς 

400 MSM με 

απροστάτευτη 

κολπική σεξουαλική 

επαφή 

0.91/100 PY 6.60/100 PY 
82% μείωση (36-97), 

p=0.002 

Rees, 2015 FACTS 001 Νότιος Αφρική 2600 γυναίκες 61/123 62/123 1.00 (0.70-1.40) 

ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; ΜSM, men who have sex with men-άνδρες με σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες; PWIDs, people who inject drugs-χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών 

ουσιών (XEN); ΙRRs, Incident rate ratios-Λόγοι Ρυθμών επίπτωσης; 95% CIs, confident intervals-95% Διαστήματα Εμπιστοσύνης. 

aΟμάδα αναφοράς. Στην μελέτη McCormack, 2015 η ομάδα αφοράς είναι η καθυστερημένη έναρξη PrEP (a1); bΟι αντίστοιχες μελέτες διακόπηκαν διακόπηκε το 2011 εξαιτίας της 

απουσίας επαρκής ή προστατευτικής αποτελεσματικότητας; cΔιαθέσιμα στοιχεία μόνο για τον RR (relative risk-σχετικό κίνδυνο) στις αντίστοιχες μελέτες; dΔιαθέσιμα στοιχεία μόνο για 

τους ΟRs (Odds ratios- Λόγοι αναλογιών) στις αντίστοιχες μελέτες 
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Πίνακας 2.3. Πίνακας χαρακτηριστικών και αποτελεσμάτων των υπό ανασκόπηση επιδημιολογικών μελετών σχετικά με την 

επίδραση της HAART ως PEP βιοϊατρική παρέμβαση πρόληψης του HIV, στον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό.  

Βιβλιογραφική 

αναφορά 

Όνομα  

μελέτης 
Χώρα 

Σύνολο 

συμμετεχόντων  

Επίπτωση ΗΙV στην 

ομάδα χορήγησης 

HAART 

Επίπτωση ΗΙV στην 

ομάδα μη χορήγησης 

HAARTa 

IRRs  

(95% Cis ή/και \p-value) 

Fang, 2004 / Ταϊβάν 

Εθνικά δεδομένα 

HIV/AIDS 

επιτήρησης 

0.391/υφιστάμενες 

περιπτώσεις/χρόνο 

0.184/υφιστάμενες 

περιπτώσεις/χρόνο 
53% μείωση (31-65)c 

Donnell, 2010 

Φωλιασμένη 

κοορτή στη 

μελέτη 

«Partners in 

Prevention»  

Μποτσουάνα, Kένυα, 

Ρουάντα, Νότιος 

Αφρική, Τανζανία, 

Ουγκάντα, Ζάμπια 

3381 αοροαντίθετα 

ετεροφυλόφιλα 

ζευγάρια  

0.37 (0.09-2.04)/100 PY 2.24 (1.84-2.72)/100 PY 
0.08 (0.002-0.57) 

p=0.004 

Montaner, 2010 / Καναδάς 

Εθνικά δεδομένα 

HIV/AIDS 

επιτήρησης 

Ν/Α Ν/Α 0.97 μείωση (0.96-0.98)d 

Cohen, 2011 HPTN 052 

Μποτσουάνα, Kένυα, 

Μαλάουι, Νότιος 

Αφρική, Ζιμπάμπουε, 

Βραζιλία, Ινδία, 

Ταϊλάνδη, ΗΠΑ 

1763 αοροαντίθετα 

ετεροφυλόφιλα 

ζευγάρια 

0.10 (0.00-0.40)/100 PY 1.70 (1.10-2.50)/100 PYα1 
0.04 (0.01-0.27)b 

p<0.001 

Tanser, 2013 / Νότιος Αφρική 
16667 άτομα από 
μια μεγάλη μελέτη 

κοορτής 
Ν/Α Ν/Α 

0.986 (0.981-0.991), 
p< 0.0001a2 

ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; ΜSM, men who have sex with men-άνδρες με σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες; PWIDs, people who inject drugs-χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών 

ουσιών (XEN); ΙRRs, Incident rate ratios-Λόγοι Ρυθμών επίπτωσης; 95% CIs, confident intervals-95% Διαστήματα Εμπιστοσύνης.  

a Ομάδα αναφοράς. Στην μελέτη Cohen, 2011 η ομάδα αφοράς είναι η καθυστερημένη έναρξη ΗΑΑRT (a1); bΔιαθέσιμα στοιχεία μόνο για τον RR (relative risk-σχετικό κίνδυνο) στις 

αντίστοιχες μελέτες. Στην μελέτη Tanser, 2013 υπολογίζεται ο RR αφήνοντας την % HHAAT κάλυψη ως αριθμητική μεταβλητή (a2); cΔιαθέσιμα στοιχεία μόνο για μέσο ρυθμό HIV 

μετάδοσης (average HIV transmission rate) στις αντίστοιχες μελέτες; dΥπολογισμός παράγοντα μείωσης νέων HIV περιπτώσεων ανά 100 επιπρόσθετα άτομα στην HHART 

 



193 
 

Πίνακας 2.4. Πίνακας χαρακτηριστικών και αποτελεσμάτων των υπό ανασκόπηση επιδημιολογικών μελετών σχετικά με την 

επίδραση της χρήσης προφυλακτικού ως συμπεριφορική παρέμβαση πρόληψης του HIV, στον κίνδυνο μόλυνσης από τον 

ιό. 

Βιβλιογραφική 

αναφορά 
Χώρα 

Σύνολο αοροαντίθετων 

ετεροφυλόφιλων ζευγαριών 

Τρόπος 

μετάδοσης 

RR (95% CIs)a 

πάντα vs. ποτέb χρήση πάντα vs. ποτέ ή ασυνεπήςb χρήση 

Aiuti, 1989 Ιταλία 43  MtF, FtM 0.79 (0.34–1.84) 0.97 (0.41–2.30) 

Allen, 1992 Ρουάντα 53 MtF, FtM  0.11 (0.01–1.44) 0.28 (0.02–4.14) 

Deschamps, 1996 Αϊτή 177 MtF, FtM 0.17 (0.02–1.33) 0.17 (0.02–1.33) 

de Vincenzi, 1992 Ευρώπη 563 MtF, FtM Ν/Α 0.11 (0.01–1.43) 

Fischl, 1987 ΗΠΑ 24 MtF, FtM 0.12 (0.02–0.74) 0.12 (0.02–0.74) 

Goedert, 1987 ΗΠΑ 24 MtF Ν/Α 0.32 (0.02–5.11) 

Guimaraes, 1995 Βραζιλία 204 MtF 0.26 (0.10–0.66) 0.30 (0.12–0.74) 

Hira, 1997 Ζάμπια 109 MtF, FtM Ν/Α 0.20 (0.00–25.30) 

Hughes, 2012 Αφρική 3296 MtF, FtM 0.24 (0.13–0.45) 0.24 (0.13–0.45) 

Johnson, 1989 ΗΒ 78 MtF Ν/Α 0.48 (0.02–10.46) 

Kamenga, 1991 Ζαΐρ 116 MtF, FtM Ν/Α 0.47 (0.06–3.67) 

Kim, 1988 ΗΠΑ  14 ΜtF 0.33 (0.02–6.15) 0.33 (0.02–6.15) 

Laurian, 1989 Γαλλία 31 MtF, FtM Ν/Α 0.17 (0.01–2.98) 

Melo, 2008 Βραζιλία  93 MtF, FtM 0.19 (0.04–0.89) 0.19 (0.04–0.89) 

Nagachinta, 1997 Ταϊλάνδη  405 ΜtF Ν/Α 0.23 (0.03–1.71) 

Nicolosi, 1994 Ιταλία 730 MtF, FtM 0.18 (0.08–0.39) 0.23 (0.11–0.48) 

Padian, 1997 ΗΠΑ 360 MtF 0.59 (0.33–1.05) 0.59 (0.33–1.05) 

Papetti, 1990 Ιταλία 87 MtF, FtM 0.35 (0.03–4.17) 0.40 (0.03–5.09) 

Peterman, 1988 ΗΠΑ 80 MtF, FtM 0.41 (0.02–8.14) 0.41 (0.02–8.14) 

Ragni, 1989 ΗΠΑ 22 MtF 0.16 (0.01–3.00) 0.16 (0.01–3.00) 

Roumeliotou, 1988 Ελλάδα 53  MtF 0.00 (0.00–0.08) 0.00 (0.00–0.08) 

Saracco, 1993 Ιταλία 305 MtF 0.17 (0.05–0.61) 0.15 (0.04–0.52) 
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Seidlin, 1993 ΗΠΑ 153 MtF, FtM 0.55 (0.29–1.04) 0.55 (0.29–1.04) 

Smiley, 1988 ΗΠΑ 18 MtF 0.44 (0.03–6.19) 0.44 (0.03–6.19) 

Wang, 2013 Κίνα 3637 MtF, FtM Ν/Α 0.03 (0.02–0.05) 

ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; HΒ, Ηνωμένο Βασίλειο; FtM, female to male-ετεροφυλόφιλη μετάδοση του ΗΙV μεταξύ ζευγαριών από τις γυναίκες προς τους άνδρες τους; ΜtF, 

male to female-ετεροφυλόφιλη μετάδοση του ΗΙV μεταξύ ζευγαριών από τoυς άνδρες προς τους γυναίκες τους; RR, relative risk-Σχετικός κίνδυνος; 95% CIs, confident intervals-95% 

Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Ν/Α, not available-Μη διαθέσιμα στοιχεία 

aΟι RRs εμφανίζονται σε λογαριθμική κλίμακα; bΟμάδα αναφοράς. Η ασυνεπής χρήση προφυλακτικού περιλαμβάνει την μερικές φορές ή σπάνια χρήση 
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Πίνακας 2.5. Πίνακας χαρακτηριστικών και αποτελεσμάτων των υπό ανασκόπηση επιδημιολογικών μελετών σχετικά με την 

επίδραση των ΝSP ως δομική παρέμβαση πρόληψης του HIV, στον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό. 

Βιβλιογραφική 

αναφορά 
Χώρα 

Σύνολο 

PWID  

Επίπτωση ΗΙV στην ομάδα  

χρήσης ΝSP 

Επίπτωση ΗΙV στην ομάδα  

μη χρήσης ΝSPa 
RR (95% CIs) 

Σκορ 

ποιότητας 

Des Jarlais, 1996 ΗΠΑ 321  Ν/Α 5.26/100 PYa1 0.25 (0.05–1.43) 8 

Schoenbaum, 1996 ΗΠΑ 431  Ν/Α 1.69/100 PYa1 1.05 (0.47-2.32)b 5 

Bruneau, 1997 Καναδάς 974  Ν/Α N/Aa1 1.80 (1.10-2.90) / 

Patrick, 1997 Καναδάς 226  Ν/Α 3.10/100 PYa2 2.63 (1.30-5.32)b,c 5 

Schechter, 1999 Καναδάς 694  Ν/Α 5.31/100 PYa1 1.20 (0.60–2.20) 5 

Monterroso, 2000 ΗΠΑ 1080  Ν/Α 3.76/100 PYa1 0.57 (0.24-1.40)b 6 

Valente, 2001 ΗΠΑ 262  Ν/Α 1.66/100 PYa5 0.18 (0.65-2.15)b,c 4 

Des Jarlais, 2005 ΗΠΑ 2505  Ν/Α 3.55/100 PYa1 0.38 (0.13-1.10)b 5 

Van den Berg, 2007 Ολλανδία 341  Ν/Α 3.07/100 PYa1 0.91 (0.57–1.45)b 7 

Kerr, 2010 Καναδάς 1228  Ν/Α 5.31/100 PYa2 0.13 (0.06–0.31) 6 

Bruneau, 2011 Καναδάς 2137  Ν/Α 4.28/100 PYa3 0.18 (0.04-0.89) 7 

ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; PWID, people who inject drugs-Χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών (XEN); NSP, needle/syringe programs-Προγράμματα διανομής 

συρίγγων/βελονών; RR, relative risk-Σχετικός κίνδυνος; 95% CIs, confident intervals-95% Διαστήματα Εμπιστοσύνης; Ν/Α, not available-Μη διαθέσιμα στοιχεία 

aΟμάδα αναφοράς: αναφερόταν σε ποτέ (a1), ≤ μηνιαία (a2), < 100% (a3), περιορισμένη χρήση (a4) ή χρήση < μέσο όρο NSP χρήσης (a5); bΔιαθέσιμα στοιχεία μόνο για τον 

απροσαρμοσμένο RR ή ΟR ανάλογα, cΔιαθέσιμα στοιχεία μόνο για τους ΟRs (Odds ratios-Λόγοι αναλογιών) στις αντίστοιχες μελέτες 
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Πίνακας 2.6. Πίνακας χαρακτηριστικών και αποτελεσμάτων των υπό ανασκόπηση επιδημιολογικών μελετών σχετικά με την 

επίδραση των OST ως δομική παρέμβαση πρόληψης του HIV, στον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό. 

Βιβλιογραφική 

αναφορά 
Χώρα Σύνολο PWID   Συνολική επίπτωση ΗΙV  ΙRRs (95% CIs)a 

Williams, 1992 ΗΠΑ 98 2.80/100 PY 0.20 (0.00–1.30) 

Metzger, 1993 ΗΠΑ 185 
Ομάδα θεραπείας: 3.00/100 PY 

Ομάδα εκτός θεραπείας:10.7/100 PY 
0.20 (0.10–0.60)c 

Chitwood, 1995 HΠΑ 97 2.10/100 PY 0.70 (0.20–2.80)b 

Vanichseni, 2001 Ταϊλάνδη  1124 5.8 /100 PY 0.80 (0.50–1.30) 

Nelson, 2002 ΗΠΑ 1846 3.10/100 PY 0.60 (0.30–0.90) 

Κerr, 2006 Καναδάς 1013 3.20/100 PY 0.80 (0.50–1.40)c 

Van den Berg, 2007 Ολλανδία 710 1.65/100 PY 0.40 (0.20–0.50) 

Suntharasamai, 2009 Ταϊλάνδη 2546 3.40/100 PY 0.60 (0.40–0.80)c 

Bruneau, 2011 Καναδάς 1374 2.57/100 PY 0.30 (0.10–1.30)c 

ΗΠA, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; HΒ, Ηνωμένο Βασίλειο; PWID, people who inject drugs-χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών (XEN); ΙRRs, Incident rate ratios-Λόγοι Ρυθμών 

επίπτωσης; 95% CIs, confident intervals-95% Διαστήματα Εμπιστοσύνης,  

a Για τον υπολογισμό του μέτρου έκβασης η ομάδα αναφοράς: η μη λήψη θεραπείας υποκατάστασης ή συντήρησης με μεθαδόνη για το χρονικό διάστημα που όριζε η κάθε μελέτη 

αναλόγως; b Διαθέσιμα στοιχεία μόνο για τους ΟRs (Odds ratios- Λόγοι αναλογιών) στις αντίστοιχες μελέτες; cΔιαθέσιμα στοιχεία μόνο για τους RR (relative risk-Σχετικός κίνδυνος) στις 

αντίστοιχες μελέτες 



197 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

Πίνακας 4.1. Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (N=356) του προγράμματος ΤRIP (Transmission Reduction Intervention 

Project) στην Αθήνα, Ελλάδα τη χρονική περίοδο 2013–2015, βάσει των ομάδων παρέμβασης του προγράμματος. 

Δημογραφικά 

Χαρακτηριστικά 

 Σύνολο RS LCS Mέλη κοινωνικών 

δικτύων των RS 

Mέλη κοινωνικών 

δικτύων των LCS 

Αρνητική στον 

ΗΙV ομάδα 

ελέγχου 

p-value 

Σύνολο [Ν (%)]  356 (100) 23 (6.5) 19 (5.3) 171 (48.0) 64 (18.0) 79 (22.2) - 

Φύλο [Ν (%)] Άνδρες 281 (78.9) 18 (78.3) 16 (84.2) 136 (79.5) 48 (75.0) 63 (79.8) 

0.91 
Γυναίκες 75 (21.1) 5 (21.7) 3 (15.8) 35 (20.5) 16 (25.0) 16 (20.2) 

Διάμεση ηλικία [Έτη (IQR)]a  34.0 (30-40) 38 (30-43) 36 (32-40) 35 (30-40) 33 (30-37) 34 (31-45) 0.25 

Εθνικότητα [Ν (%)] Έλληνες  323 (90.7) 21 (91.3) 17 (89.5) 150 (87.7) 57 (89.1) 78 (98.7) 

0.09 
Αλλοδαποί 33 (9.3) 2 (8.7) 2 (10.5) 21 (12.3) 7 (10.9) 1 (1.3) 

Διαμονή στην Αθήνα 

(από τη γέννηση) [Ν (%)] 

Μόνιμοι κάτοικοι 200 (56.2) 11 (47.8) 12 (63.2) 92 (53.8) 30 (46.9) 55 (69.6) 

0.05 
Μη μόνιμοι κάτοικοι 156 (43.8) 12 (52.2) 7 (36.8) 79 (46.2) 34 (53.1) 24 (30.4) 

Μορφωτικό επίπεδο [Ν (%)] Μέχρι δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

309 (86.8) 21 (91.3) 16 (84.2) 147 (86.0) 55 (85.9) 70 (88.6) 

0.93 
Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

47 (13.2) 2 (8.7) 3 (15.8) 24 (14.0) 9 (14.1) 9 (11.4) 

Στέγαση τους τελευταίους 6 

μήνες [Ν (%)] 

Μη άστεγοι 276 (77.5) 17 (73.9) 15 (79.0) 126 (73.7) 44 (68.7) 74 (93.7) 

<0.01 
Άστεγοι 80 (22.5) 6 (26.1) 4 (21.0) 45 (26.3) 20 (31.3) 5 (6.3) 

Επαγγελματική κατάσταση  

[Ν (%)] 

Εργαζόμενοι 61 (17.1) 4 (17.4) 4 (21.1) 26 (15.2) 11 (17.2) 16 (20.3) 

0.88 Άνεργοι/Ανίκανοι να 

εργαστούν 

295 (82.9) 19 (82.6) 15 (78.9) 145 (84.8) 53 (82.8) 63 (79.7) 

 HIV αρνητικοί 206 (57.9) 0  0  100 (58.5) 27 (42.2) 79 (100) <0.01 
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HIV λοίμωξη [Ν (%)]   

HIV θετικοί 150 (42.1) 23 (100) 19 (100) 71 (41.5) 37 (57.8) 0  

HIV-RNA [log IU/ml (IQR)]a,b  5.4 (4.5-6.1) 5.7 (4.9-6.3) 5.4 (4.4-6.0) 5.4 (4.5-6.0) 5.5 (4.6-6.0) - - 0.69 

PWID [Ν (%)]c Όχι 29 (8.3) 0  0  24 (14.5) 5 (7.8) 0  

<0.01 
Ναι 320 (91.7) 22 (100) 19 (100) 141 (85.5) 59 (92.2) 79 (100) 

Διάρκεια ενδοφλέβιας 

χρήσης [Έτη (IQR)]a, d 

 13.0 (7-18) 12.5 (3-19) 12 (7-16) 12 (6-17.5) 13 (7-15) 14.5 (8-20) 

0.38 

Σε πρόγραμμα θεραπείας 

για αλκοόλ/ουσίες κατά την 

ένταξη στο TRIP [Ν (%)] 

Όχι  218 (61.2) 15 (65.2) 13 (68.4) 107 (62.6) 42 (65.6) 41 (51.9) 

0.39 
Ναι 138 (38.8) 8 (34.8) 6 (31.6) 64 (37.4) 22 (34.4) 38 (48.1) 

Σεξουαλικός 

προσανατολισμός [Ν (%)]e 

Ομοφυλόφιλοι 8 (2.2) 1 (4.3) 1 (5.3) 3 (1.8) 1 (1.6) 2 (2.5) 

0.81 
Ετεροφυλόφιλοι 347 (97.8) 22 (95.7) 18 (94.7) 167 (98.2) 63 (98.4) 77 (97.5) 

Σύντροφοι κατόπιν παροχής 

ανταλλαγμάτων 

 [Ν (%)] 

Άνδρεςf 8 (2.9) 1 (5.6) 0  2 (1.5) 3 (6.2) 2 (3.2) 0.42 

Γυναίκεςg 23 (30.3) 0  2 (66.7) 12 (34.3) 8 (50.0) 1 (5.9) 0.02 

Σύνολο 31 (8.7) 1 (4.3) 2 (10.5) 14 (8.2) 11 (17.2) 3 (3.8) 0.06 

-¨, Αδύνατη η εφαρμογή της αντίστοιχης μεταβλητής για τη δεδομένη ομάδα δείγματος; IQR, interquartile range-ενδοτεταρτημοριακό εύρος; PWID, people who inject drugs-χρήστες 

ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ); RS, recent seeds-ΧΕΝ με πρόσφατη λοίμωξη; LCS, control seeds with long-term HIV infection-ΧΕΝ με παλαιά λοίμωξη; a Kruskal–Wallis rank test; b 

Ν=126; cN=349; d Ν=317; e Ν=355; f N= 281; g Ν=76 (στο σύνολο των γυναικών συμπεριλαμβάνεται μία trans γυναίκα). 
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Πίνακας 4.2. Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (N=356) του προγράμματος ΤRIP (Transmission Reduction Intervention 

Project) στην Αθήνα, Ελλάδα τη χρονική περίοδο 2013–2015, βάσει των συνιστωσών του δικτύου τους. 

Δημογραφικά 

Χαρακτηριστικά 

 Σύνολο Μεγάλη 

συνιστώσα 

Μικρή 

συνιστώσαa 

Απομονωμένοι 

συμμετέχοντες 

p-value 

Σύνολο [Ν (%)]  356 (100) 241 (67.7) 36 (10.1) 79 (22.2) - 

Φύλο [Ν (%)] Άνδρες 281 (78.9) 191 (79.3) 26 (72.2) 64 (81.0) 

0.55 
Γυναίκες 75 (21.1) 50 (20.8) 10 (27.8) 15 (19.0) 

Διάμεση ηλικία [Έτη (IQR)]b  34.0 (30-40) 35.0 (30-41) 33.0 (29-36.5) 35.0 (31-45) 0.02 

Εθνικότητα [Ν (%)] Έλληνες  323 (90.7) 212 (88.0) 33 (91.7) 78 (98.7) 

0.02 
Αλλοδαποί 33 (9.3) 29 (12.0) 3 (8.3) 1 (1.3) 

Διαμονή στην Αθήνα 

(από τη γέννηση) [Ν (%)] 

Μόνιμοι κάτοικοι 200 (56.2) 127 (52.7) 19 (52.8) 54 (68.4) 

0.05 
Μη μόνιμοι κάτοικοι 156 (43.8) 114 (47.3) 17 (47.2) 25 (31.6) 

Μορφωτικό επίπεδο [Ν (%)] Μέχρι δευτεροβάθμια εκπαίδευση 309 (86.8) 209 (86.7) 30 (83.3) 70 (88.6) 

0.74 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 47 (13.2) 32 (13.3) 6 (16.7) 9 (11.4) 

Στέγαση τους τελευταίους 6 

μήνες [Ν (%)] 

Μη άστεγοι 276 (77.5) 170 (70.5) 33 (91.7) 73 (92.4) 

<0.01 
Άστεγοι 80 (22.5) 71 (29.5) 3 (8.3) 6 (7.6) 

Επαγγελματική κατάσταση 

[Ν (%)] 

Εργαζόμενοι 61 (17.1) 38 (15.8) 7 (19.4) 16 (20.3) 

0.61 
Άνεργοι/Ανίκανοι να εργαστούν 295 (82.9) 203 (84.2) 29 (80.6) 63 (79.8) 
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HIV λοίμωξη [Ν (%)] HIV αρνητικοί 206 (57.9) 114 (47.3) 20 (55.6) 72 (91.1) <0.01 

HIV θετικοί 150 (42.1) 127 (52.7) 16 (44.4) 7 (8.9) 

Ομάδες παρέμβασης του TRIP 

[Ν (%)] 

RS 23 (6.5) 16 (6.6) 5 (13.9) 2 (2.5) 

 

<0.01 

LCS 19 (5.3) 10 (4.2) 4 (11.1) 5 (6.3) 

Mέλη κοινωνικών δικτύων των RS 171 (48.0) 152 (63.1) 19 (52.8) 0  

Mέλη κοινωνικών δικτύων των LCS 64 (18.0) 58 (24.1) 6 (16.7) 0  

Αρνητική στον ΗΙV ομάδα ελέγχου 79 (22.2) 5 (2.1) 2 (5.6) 72 (91.1) 

HIV λοίμωξη (πρόσφατη/παλιά 

λοίμωξη και άτομα αρνητικά) 

[Ν (%)] 

Πρόσφατες λοιμώξεις 45 (12.6) 35 (14.5) 8 (22.2) 2 (2.5) 

<0.01 
Παλιές λοιμώξεις  

(>6 μήνες) 

105 (29.5) 92 (38.2) 8 (22.2) 5 (6.3) 

ΗΙV αρνητικοί 206 (57.9) 114 (47.3) 20 (55.6) 72 (91.1) 

HIV-RNA [log IU/ml (IQR)] b, c  5.4 (4.5-6.1) 5.5 (4.5-6.1) 5.5 (5.0-6.1) 4.9 (4.2-5.5) 0.40 

PWID [Ν (%)]d Όχι 29 (8.3) 19 (8.1) 10 (28.6) 0  

<0.01 
Ναι 320 (91.7) 216 (91.9) 25 (71.4) 79 (100) 

Διάρκεια ενέσιμης χρήσης 

[Έτη (IQR)]b, e 

 13.0 (7-18) 12.0 (7-17) 13.0 (4-16) 14.0 (7-20) 
0.30 

Σε πρόγραμμα θεραπείας για 

αλκοόλ/ουσίες κατά την ένταξη 

στο TRIP  

[Ν (%)] 

Όχι  218 (61.2) 151 (62.7) 28 (77.8) 39 (49.4) 

0.01 Ναι 138 (38.8) 90 (37.3) 8 (22.2) 40 (50.6) 

Σεξουαλικός προσανατολισμός 

[Ν (%)]f 

Ομοφυλόφιλοι 8 (2.2) 5 (2.1) 0  3 (3.8) 

0.42 
Ετεροφυλόφιλοι 347 (97.8) 235 (97.9) 36 (100) 76 (96.2) 
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Σύντροφοι κατόπιν παροχής 

ανταλλαγμάτων 

 [Ν (%)] 

Άνδρεςg 8 (2.9) 5 (2.6) 1 (3.9) 2 (3.1) 0.93 

Γυναίκεςh 23 (30.3) 21 (42.0) 2 (20.0) 0  <0.01 

Σύνολο 31 (8.7) 26 (10.8) 3 (8.3) 2 (2.5) 0.08 

IQR, interquartile range-ενδοτεταρτημοριακό εύρος; PWID, people who inject drugs-χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ); RS, recent seeds-ΧΕΝ με πρόσφατη λοίμωξη; LCS, control 

seeds with long-term HIV infection-ΧΕΝ με παλαιά λοίμωξη; a Συνολικά οι συνιστώσες του δικτύου με 2-10 άτομα;b Kruskal–Wallis rank test; cΝ=126; dN=349; eΝ=317; f Ν=355; g N= 281; 

h Ν=76 (στο σύνολο των γυναικών συμπεριλαμβάνεται μία trans γυναίκα). 
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Πίνακας 4.3. Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (N=356) του προγράμματος ΤRIP (Transmission Reduction Intervention 

Project) στην Αθήνα, Ελλάδα τη χρονική περίοδο 2013–2015, βάσει του 2-πυρήνα και 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας 

του δικτύου τους. 

Δημογραφικά 

Χαρακτηριστικά 

 Σύνολο 2-πυρήνας Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 3-πυρήνας Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 

Σύνολο [Ν (%)]  356 (100) 172 (48.3) 184 (51.7) - 100 (28.1) 256 (71.9) - 

Φύλο [Ν (%)] Άνδρες 281 (78.9) 132 (76.7) 149 (81.0) 

0.33 

75 (75.0) 206 (80.5) 

0.26 
Γυναίκες 75 (21.1) 40 (23.3) 35 (19.0) 25 (25.0) 50 (19.5) 

Διάμεση ηλικία [Έτη (IQR)]a  34.0 (30-40) 35.0 (30-42) 34.0 (31-39.5) 0.76 34.0 (29-41) 34.0 (31-40) 0.40 

Εθνικότητα [Ν (%)] Έλληνες  323 (90.7) 152 (88.4) 171 (92.9) 

0.14 

87 (87.0) 236 (92.2) 

0.13 
Αλλοδαποί 33 (9.3) 20 (11.6) 13 (7.1) 13 (13.0) 20 (7.8) 

Διαμονή στην Αθήνα 

(από τη γέννηση) [Ν (%)] 

Μόνιμοι κάτοικοι 200 (56.2) 88 (51.2) 112 (60.9) 

0.07 

58 (58.0) 142 (55.5) 

0.67 
Μη μόνιμοι κάτοικοι 156 (43.8) 84 (48.8) 72 (39.1) 42 (42.0) 114 (44.5) 

Μορφωτικό επίπεδο [Ν (%)] Μέχρι δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

309 (86.8) 146 (84.9) 163 (88.6) 

0.30 

82 (82.0) 227 (88.7) 

0.10 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 47 (13.2) 26 (15.1) 21 (11.4) 18 (18.0) 29 (11.3) 

Στέγαση τους τελευταίους 6 

μήνες [Ν (%)] 

Μη άστεγοι 276 (77.5) 113 (65.7) 163 (88.6) 

<0.01 

59 (59.0) 217 (84.8) 

<0.01 
Άστεγοι 80 (22.5) 59 (34.3) 21 (11.4) 41 (41.0) 39 (15.2) 

Επαγγελματική κατάσταση 

[Ν (%)] 

Εργαζόμενοι 61 (17.1) 23 (13.4) 38 (20.7) 

 

0.07 

8 (8.0) 53 (20.7)  

 

<0.01 

Άνεργοι/Ανίκανοι να 

εργαστούν 

295 (82.9) 149 (86.6) 146 (79.4) 92 (92.0) 203 (79.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

HIV λοίμωξη [Ν (%)] HIV αρνητικοί 206 (57.9) 72 (41.9) 134 (72.8) <0.01 34 (34.0) 172 (67.2) <0.01 

HIV θετικοί 150 (42.1) 100 (58.1) 50 (27.2) 66 (66.0) 84 (32.8) 

Ομάδες παρέμβασης του TRIP 

[Ν (%)] 

RS 23 (6.5) 13 (7.6) 10 (5.4) 

<0.01 

5 (5.0) 18 (7.0) 

<0.01 

LCS 19 (5.3) 6 (3.5) 13 (7.1) 1 (1.0) 18 (7.0) 

Mέλη κοινωνικών 

δικτύων των RS 

171 (48.0) 111 (64.5) 60 (32.6) 65 (65.0) 106 (41.4) 

Mέλη κοινωνικών 

δικτύων των LCS 

64 (18.0) 41 (23.8) 23 (12.5) 29 (29.0) 35 (13.7) 

Αρνητική στον ΗΙV 

ομάδα ελέγχου 

79 (22.2) 1 (0.6) 78 (42.4) 0  79 (30.9) 

HIV λοίμωξη (πρόσφατη/παλιά 

λοίμωξη και άτομα αρνητικά)  

[Ν (%)] 

Πρόσφατες λοιμώξεις 45 (12.6) 30 (17.4) 15 (8.2) 

<0.01 

20 (20.0) 25 (9.8) 

<0.01 
Παλιές λοιμώξεις  

(>6 μήνες) 

105 (29.5) 70 (40.7) 35 (19.0) 46 (46.0) 59 (23.1) 

ΗΙV αρνητικοί 206 (57.9) 72 (41.9) 134 (72.8) 34 (34.0) 172 (67.2) 

HIV-RNA [log IU/ml (IQR)]a, b  5.4 (4.5-6.1) 5.5 (4.5-6.1) 5.4 (4.5-5.9) 0.55 5.5 (4.8-6.1) 5.4 (4.4-6.0) 0.29 

PWID [Ν (%)]c Όχι 29 (8.3) 9 (5.4) 20 (11.0) 

0.05 

3 (3.1) 26 (10.4) 

0.03 
Ναι 320 (91.7) 159 (94.6) 161 (89.0) 95 (96.9) 225 (89.6) 

Διάρκεια ενδοφλέβιας χρήσης 

[Έτη (IQR)] a, d 

 13.0 (7-18) 12.0 (6-17) 14.0 (7-19) 
0.08 

10.0 (6-16) 14.0 (7-19) 
0.02 

Σε πρόγραμμα θεραπείας για 

αλκοόλ/ουσίες κατά την ένταξη 

στο TRIP [Ν (%)] 

Όχι  218 (61.2) 114 (66.3) 104 (56.5) 

0.06 

71 (71.0) 147 (57.4) 

0.02 
Ναι 138 (38.8) 58 (33.7) 80 (43.5) 29 (29.0) 109 (42.6) 

Σεξουαλικός προσανατολισμός 

[Ν (%)]e 

Ομοφυλόφιλοι 8 (2.2) 3 (1.7) 5 (2.7) 

0.53 

2 (2.0) 6 (2.4) 

0.84 
Ετεροφυλόφιλοι 347 (97.8) 169 (98.3) 178 (97.3) 98 (98.0) 249 (97.7) 
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Σύντροφοι κατόπιν παροχής 

ανταλλαγμάτων 

 [Ν (%)] 

Άνδρεςf 8 (2.9) 3 (2.3) 5 (3.4) 0.59 3 (4.0) 5 (2.4) 0.48 

Γυναίκεςg 23 (30.3) 20 (50.0) 3 (8.3) <0.01 13 (52.0) 10 (19.6) <0.01 

Σύνολο 31 (8.7) 23 (13.4) 8 (4.4) <0.01 16 (16.0) 15 (5.9) <0.01 

IQR, interquartile range-ενδοτεταρτημοριακό εύρος; PWID, people who inject drugs-χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ); RS, recent seeds-ΧΕΝ με πρόσφατη λοίμωξη; LCS, control 

seeds with long-term HIV infection-ΧΕΝ με παλαιά λοίμωξη; a Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test; b Ν=126; cN=349; d Ν=317; e Ν=355; f N= 281; g Ν=76 (στο σύνολο των γυναικών 

συμπεριλαμβάνεται μία trans γυναίκα). 
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Πίνακας 4.4. Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (N=356) του προγράμματος ΤRIP (Transmission Reduction Intervention 

Project) στην Αθήνα, Ελλάδα τη χρονική περίοδο 2013–2015, βάσει των 3-κλικών του 2-πυρήνα και του 3-πυρήνα της 

μεγάλης συνιστώσας του δικτύου τους. 

Δημογραφικά 

Χαρακτηριστικά 

 Σύνολο 3-κλίκες του 

2-πυρήνα 

Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 3-κλίκες του   

3-πυρήνα 

Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 

Σύνολο [Ν (%)]  356 (100) 151 (42.4) 205 (57.6) - 95 (26.7) 261 (73.3) - 

Φύλο [Ν (%)] Άνδρες 281 (78.9) 114 (75.5) 167 (81.5) 

0.17 

71 (74.7) 210 (80.5) 

0.24 
Γυναίκες 75 (21.1) 37 (24.5) 38 (18.5) 24 (25.3) 51 (19.5) 

Διάμεση ηλικία [Έτη (IQR)]a  34.0 (30-40) 35.0 (30-42) 34.0 (30-40) 0.43 34.0 (29-41) 34.0 (31-40) 0.58 

Εθνικότητα [Ν (%)] Έλληνες 323 (90.7) 131 (86.8) 192 (93.7) 

0.03 

82 (86.3) 241 (92.3) 

0.08 
Αλλοδαποί 33 (9.3) 20 (13.2) 13 (6.3) 13 (13.7) 20 (7.7) 

Διαμονή στην Αθήνα 

(από τη γέννηση) [Ν (%)] 

Μόνιμοι κάτοικοι 200 (56.2) 77 (51.0) 123 (60.0) 

0.09 

56 (58.9) 144 (55.2) 

0.53 
Μη μόνιμοι κάτοικοι 156 (43.8) 74 (49.0) 82 (40.0) 39 (41.1) 117 (44.8) 

Μορφωτικό επίπεδο [Ν (%)] Μέχρι δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

309 (86.8) 128 (84.8) 181 (88.3) 

0.33 

79 (83.2) 230 (88.1) 

0.22 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 47 (13.2) 23 (15.2) 24 (11.7) 16 (16.8) 31 (11.9) 

Στέγαση τους τελευταίους 6 

μήνες [Ν (%)] 

Μη άστεγοι 276 (77.5) 97 (64.2) 179 (87.3) 

<0.01 

56 (58.9) 220 (84.3) 

<0.01 
Άστεγοι 80 (22.5) 54 (35.8) 26 (12.7) 39 (41.1) 41 (15.7) 

Επαγγελματική κατάσταση 

[Ν (%)] 

Εργαζόμενοι 61 (17.1) 21 (13.9) 40 (19.5) 

0.17 

8 (8.4) 53 (20.3) 

<0.01 Άνεργοι/Ανίκανοι να 

εργαστούν 

295 (82.9) 130 (86.1) 165 (80.5) 87 (91.6) 208 (79.7) 
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HIV λοίμωξη [Ν (%)] HIV αρνητικοί 206 (57.9) 66 (43.7) 140 (68.3)  

<0.01 

33 (34.7) 173 (66.3)  

<0.01 
HIV θετικοί 150 (42.1) 85 (56.3) 65 (31.7) 62 (65.3) 88 (33.7) 

Ομάδες παρέμβασης του TRIP 

[Ν (%)] 

RS 23 (6.5) 11 (7.3) 12 (5.9) 

<0.01 

5 (5.3) 18 (6.9) 

<0.01 

LCS 19 (5.3) 5 (3.3) 14 (6.8) 1 (1.1) 18 (6.9) 

Mέλη κοινωνικών 

δικτύων των RS 

171 (48.0) 107 (70.9) 64 (31.2) 65 (68.4) 106 (40.6) 

Mέλη κοινωνικών 

δικτύων των LCS 

64 (18.0) 28 (18.5) 36 (17.6) 24 (25.3) 40 (15.3) 

Αρνητική στον ΗΙV 

ομάδα ελέγχου 

79 (22.2) 0  79 (38.5) 0  79 (30.3) 

HIV λοίμωξη (πρόσφατη/παλιά 

λοίμωξη και άτομα αρνητικά)  

[Ν (%)] 

Πρόσφατες λοιμώξεις 45 (12.6) 27 (17.9) 18 (8.8) 

<0.01 

20 (21.1) 25 (9.6) 

<0.01 
Παλιές λοιμώξεις  

(>6 μήνες) 

105 (29.5) 58 (38.4) 47 (22.9) 42 (44.2) 63 (24.1) 

ΗΙV αρνητικοί 206 (57.9) 66 (43.7) 140 (68.3) 33 (34.7) 173 (66.3) 

HIV-RNA [log IU/ml (IQR)]a, b  5.4 (4.5-6.1) 5.5 (4.4-6.1) 5.4 (4.6-6.0) 0.58 5.5 (4.8-6.1) 5.4 (4.4-6.0) 0.36 

PWID [Ν (%)]c Όχι 29 (8.3) 9 (6.1) 20 (9.9) 

0.21 

3 (3.2) 26 (10.2) 

0.04 
Ναι 320 (91.7) 138 (93.9) 182 (90.1) 90 (96.8) 230 (89.8) 

Διάρκεια ενδοφλέβιας χρήσης 

[Έτη (IQR)]a, d 

 13.0 (7-18) 12.0 (6-17) 14.0 (7-18) 
0.18 

10.0 (5.5-16) 14.0 (7-18) 
0.03 

Σε πρόγραμμα θεραπείας για 

αλκοόλ/ουσίες κατά την ένταξη 

στο TRIP [Ν (%)] 

Όχι  218 (61.2) 103 (68.2) 115 (56.1) 

0.02 

69 (72.6) 149 (57.1) 

<0.01 
Ναι 138 (38.8) 48 (31.8) 90 (43.9) 26 (274) 112 (42.9) 

Σεξουαλικός προσανατολισμός 

[Ν (%)]e 

Ομοφυλόφιλοι 8 (2.2) 3 (2.0) 5 (2.5) 

0.77 

2 (2.1) 6 (2.3) 0.91 

Ετεροφυλόφιλοι 347 (97.8) 148 (98.0) 199 (97.5) 93 (97.9) 254 (97.7) 
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Σύντροφοι κατόπιν παροχής 

ανταλλαγμάτων 

 [Ν (%)] 

Άνδρεςf 8 (2.9) 3 (2.6) 5 (3.0) 0.86 3 (4.2) 5 (2.4) 0.42 

Γυναίκεςg 23 (30.3) 19 (51.4) 4 (10.3) <0.01 13 (54.2) 10 (19.2) <0.01 

Σύνολο 31 (8.7) 22 (14.6) 9 (4.4) <0.01 16 (16.8) 15 (5.8) <0.01 

IQR, interquartile range-ενδοτεταρτημοριακό εύρος; PWID, People who inject drugs-χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ); RS, recent seeds-ΧΕΝ με πρόσφατη λοίμωξη; LCS, 

control seeds with long-term HIV infection-ΧΕΝ με παλαιά λοίμωξη; a Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test; b Ν=126; cN=349; d Ν=317; e Ν=355; f N= 281; g Ν=76 (στο σύνολο των 

γυναικών συμπεριλαμβάνεται μία trans γυναίκα). 
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Πίνακας 4.5. Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (N=356) του προγράμματος ΤRIP (Transmission Reduction Intervention 

Project) στην Αθήνα, Ελλάδα τη χρονική περίοδο 2013–2015, βάσει των 4-κλικών του 2-πυρήνα και του 3-πυρήνα της 

μεγάλης συνιστώσας του δικτύου τους. 

Δημογραφικά 

χαρακτηριστικά 

 Σύνολο 4-κλίκες του 2-πυρήνα 

και του 3-πυρήνα 

Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 

Σύνολο [Ν (%)]  356 (100) 49 (13.8) 307 (86.2) - 

Φύλο [Ν (%)] Άνδρες 281 (78.9) 35 (71.4) 246 (80.1) 

0.17 
Γυναίκες 75 (21.1) 14 (28.6) 61 (19.9) 

Διάμεση ηλικία [Έτη (IQR)]a  34.0 (30-40) 36.0 (31-45) 34.0 (30-40) 0.16 

Εθνικότητα [Ν (%)] Έλληνες  323 (90.7) 44 (89.8) 279 (90.9) 

0.81 
Αλλοδαποί 33 (9.3) 5 (10.2) 28 (9.1) 

Διαμονή στην Αθήνα 

(από τη γέννηση) [Ν (%)] 

Μόνιμοι κάτοικοι 200 (56.2) 29 (59.2) 171 (55.7) 

0.65 
Μη μόνιμοι κάτοικοι 156 (43.8) 20 (40.8) 136 (44.3) 

Μορφωτικό επίπεδο [Ν (%)] Μέχρι δευτεροβάθμια εκπαίδευση 309 (86.8) 42 (85.7) 267 (87.0) 

0.81 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 47 (13.2) 7 (14.3) 40 (13.0) 

Στέγαση τους τελευταίους 6 

μήνες [Ν (%)] 

Μη άστεγοι 276 (77.5) 28 (57.1) 248 (80.8) 

<0.01 
Άστεγοι 80 (22.5) 21 (42.9) 59 (19.2) 

Επαγγελματική κατάσταση 

[Ν (%)] 

Εργαζόμενοι 61 (17.1) 4 (8.2) 57 (18.6) 

0.07 
Άνεργοι/Ανίκανοι να εργαστούν 295 (82.9) 45 (91.8) 250 (81.4) 

 

HIV λοίμωξη [Ν (%)] 

 

HIV αρνητικοί 

 

206 

 

(57.9) 

15 (30.6) 191 (62.2) 
<0.01 
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HIV θετικοί 150 (42.1) 34 (69.4) 116 (37.8) 

Ομάδες παρέμβασης του TRIP 

[Ν (%)] 

RS 23 (6.5) 4 (8.2) 19 (6.2) 

<0.01 

LCS 19 (5.3) 0  19 (6.2) 

Mέλη κοινωνικών δικτύων των RS 171 (48.0) 39 (79.6) 132 (43.0) 

Mέλη κοινωνικών δικτύων των LCS 64 (18.0) 6 (12.2) 58 (18.9) 

Αρνητική στον ΗΙV ομάδα ελέγχου 79 (22.2) 0  79 (25.7) 

HIV λοίμωξη (πρόσφατη/παλιά 

λοίμωξη και άτομα αρνητικά)  

 [Ν (%)] 

Πρόσφατες λοιμώξεις 45 (12.6) 13 (26.5) 32 (10.4) 

<0.01 
Παλιές λοιμώξεις  

(>6 μήνες) 

105 (29.5) 21 (42.9) 84 (27.4) 

ΗΙV αρνητικοί 206 (57.9) 15 (30.6) 191 (62.2) 

HIV-RNA [log IU/ml (IQR)] a, b  5.4 (4.5-6.1) 5.7 (4.9-6.1) 5.4 (4.4-6.0) 0.22 

PWID [Ν (%)]c Όχι 29 (8.3) 2 (4.1) 27 (9.0) 

0.25 
Ναι 320 (91.7) 47 (95.9) 273 (91.0) 

Διάρκεια ενέσιμης χρήσης  

[Έτη (IQR)] a, b 

 13.0 (7-18) 12.0 (7-19) 13.0 (7-18) 
0.64 

Σε πρόγραμμα θεραπείας για 

αλκοόλ/ουσίες κατά την ένταξη 

στο TRIP  

 [Ν (%)] 

Όχι  218 (61.2) 36 (73.5) 182 (59.3) 

0.06 Ναι 138 (38.8) 13 (26.5) 125 (40.7) 

Σεξουαλικός προσανατολισμός 

[Ν (%)]e 

Ομοφυλόφιλοι 8 (2.2) 1 (2.0) 7 (2.3) 

0.91 
Ετεροφυλόφιλοι 347 (97.8) 48 (98.0) 299 (97.7) 

Άνδρεςf 8 (2.9) 1 (2.9) 7 (2.8) 1.00 
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Σύντροφοι κατόπιν παροχής 

ανταλλαγμάτων 

 [Ν (%)] 

Γυναίκεςg 23 (30.3) 7 (50.0) 16 (25.8) 0.08 

Σύνολο 31 (8.7) 8 (16.3) 23 (7.5) 0.04 

IQR, interquartile range-ενδοτεταρτημοριακό εύρος; PWID, people who inject drugs-χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ); RS, recent seeds-ΧΕΝ με πρόσφατη λοίμωξη; LCS, control 

seeds with long-term HIV infection-ΧΕΝ με παλαιά λοίμωξη; a Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test; b Ν=126; cN=349; d Ν=317; e Ν=355; f N= 281; g Ν=76 (στο σύνολο των γυναικών 

συμπεριλαμβάνεται μία trans γυναίκα). 
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Πίνακας 4.6. Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (N=356) του προγράμματος ΤRIP (Transmission Reduction Intervention 

Project) στην Αθήνα, Ελλάδα τη χρονική περίοδο 2013–2015, βάσει του βαθμού κεντρικότητας τους, της πυκνότητας 

κεντρικότητας τους και της ενδιαμεσότητας κεντρικότητας τους. 

Δημογραφικά 

χαρακτηριστικά 

 Βαθμός 

κεντρικότητας (ΙQR)  

p-

valuea 

Πυκνότητα  

κεντρικότητας (IQR)  

p-

valuea 

Ενδιαμεσότητα  

κεντρικότητας (ΙQR) 

p-

valuea 

Σύνολο  356 2.0 (1-5) - 1.2×10-1 (5.9×10-3-1.6×10-1) - 0 (0-4.1×10-3) - 

Φύλο  Άνδρες 2.0 (1-4) 

0.19 

1.2×10-1 (7×10-3-1.5×10-1) 

0.24 

0 (0-3.9×10-3) 

0.10 
Γυναίκες 2.0 (1-6) 1.3×10-1 (5.6×10-3-1.6×10-1) 9.6×10-5 (0-6.1×10-3) 

Διάμεση ηλικίαb  -0.047 0.38 -0.037 0.49 -0.099 0.06 

Εθνικότητα Έλληνες  2 .0 (1-5) 

0.18 

1.2×10-1 (5.6×10-3-1.5×10-1) 

<0.01 

0 (0-4.1×10-3) 

0.78 
Αλλοδαποί 2.0 (1-6) 1.6×10-1 (1.3×10-1-1.7×10-1) 0 (0-3.2×10-3) 

Διαμονή στην Αθήνα 

(από τη γέννηση)  

Μόνιμοι κάτοικοι 2.0 (0-5) 

0.16 

1.1×10-1 (0-1.5×10-1) 

<0.01 

0 (0-3.8×10-3) 

0.10 
Μη μόνιμοι κάτοικοι 2.0 (1-5) 1.3×10-1 (1.3×10-2-1.6×10-1) 0 (0-5.8×10-3) 

Μορφωτικό επίπεδο Μέχρι δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

2.0  (1-4) 

0.27 

1.2×10-1 (6.2×10-3-1.5×10-1) 

0.16 

0 (0-4×10-3) 

0.22 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 3.0 (1-5) 1.4×10-1 (5.6×10-3-1.6×10-1) 0 (0-7×10-3) 

Στέγαση τους 

τελευταίους 6 μήνες 

Μη άστεγοι 1.5 (0-4) 

<0.01 

1.1×10-1 (0-1.4×10-1) 

<0.01 

0 (0-3.4×10-3) 

<0.01 
Άστεγοι 4.0 (1-7) 1.6×10-1 (1.3×10-1-1.8×10-1) 2.1×10-3 (0-1.1×10-2) 

Επαγγελματική 

κατάσταση 

Εργαζόμενοι 1.0 (0-3) 

<0.01 

1.1×10-1 (0-1.4×10-1) 

0.06 

0 (0-3.1×10-5) 

0.11 Άνεργοι/Ανίκανοι να 

εργαστούν 

2.0 (1-5) 1.2×10-1 (9.4×10-3-1.6×10-1) 0  (0-5×10-3) 
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HIV λοίμωξη HIV αρνητικοί 1.0 (0-3)  

<0.01 

9.8×10-2 (0-1.3×10-1)  

<0.01 

0 (0-1.5×10-4)  

<0.01 
HIV θετικοί 4.0 (2-6) 1.4×10-1 (1.2×10-1-1.7×10-1) 2.5×10-3 (0-1.1×10-2) 

Ομάδες παρέμβασης 

του TRIPc 

RS 4.0 (1-6) 

<0.01 

1.3×10-1 (1.5×10-2-1.4×10-1) 

<0.01 

3.5×10-4 (0-7.7×10-3) 

<0.01 

LCS 1.0 (0-3) 1×10-1 (0-1.4×10-1) 0  

Mέλη κοινωνικών δικτύων 

των RS 

3.0 (1-6) 1.4×10-1 (1.1×10-1-1.6×10-1) 2.5×10-3 (0-1.1×10-2) 

Mέλη κοινωνικών δικτύων 

των LCS 

3.0 (1-5) 1.5×10-1 (1.2×10-1-1.6×10-1) 1.2×10-3 (0-6.3×10-3) 

PWID χωρίς ΗΙV  0  0  0  

HIV λοίμωξη 

(πρόσφατη/παλιά 

λοίμωξη και άτομα 

αρνητικά)c 

Πρόσφατες λοιμώξεις 5 (2-7) 

<0.01 

1.4×10-1 (9.7×10-2-1.7×10-1) 

<0.01 

1.9×10-3 (0-1.9×10-2) 

<0.01 
Παλιές λοιμώξεις  

(>6 μήνες) 

3 (1-6) 1.5×10-1 (1.2×10-1-1.6×10-1) 2.7×10-3 (0-8×10-3) 

ΗΙV αρνητικοί 1 (0-3) 9.8×10-2 (0-1.3×10-1) 0 (0-1.5×10-4) 

log HIV-RNAb,d  0.127 0.16 0.089 0.32 0.035 0.70 

PWIDe Όχι 1 (1-3) 

0.57 

1.1×10-1 (1.1×10-2-1.3×10-1) 

0.63 

0 (0-8.0×10-5) 

0.14 
Ναι 2 (1-5) 1.3×10-1 (5.6×10-3-1.6×10-1) 0 (0-4.6×10-3) 

Διάρκεια ενέσιμης 

χρήσηςb,f 

 
-0.107 0.06 -0.123 0.03 -0.128 0.02 

Σε πρόγραμμα 

θεραπείας για 

αλκοόλ/ουσίες κατά 

την ένταξη στο TRIP 

Όχι  2 (1-5) 

<0.01 

1.3×10-1 (1.1×10-2-1.6×10-1) 

<0.01 

0 (0-4.1×10-3) 

0.20 Ναι 1 (0-4) 1.1×10-1 (0-1.4×10-1) 0 (0-4.1×10-3) 

Σεξουαλικός 

προσανατολισμός g 

Ομοφυλόφιλοι 1 (0-4.5) 

0.40 

1.1×10-1 (0-1.5×10-1) 

0.54 

0 (0-5.4×10-3) 

0.83 
Ετεροφυλόφιλοι 2 (1-5) 1.2×10-1 (6.2×10-3-1.6×10-1) 0 (0-4.1×10-3) 
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Σύντροφοι κατόπιν 

παροχής 

ανταλλαγμάτων 

 

Άνδρεςh 1 (0.5-4.5) 0.75 1.1×10-1 (2.8×10-3-1.5×10-1) 0.81 0 (0-3.7×10-3) 0.94 

Γυναίκεςι 5  (2-7) 
<0.01 

1.6×10-1 (1.4×10-1-1.8×10-1) 
<0.01 

6.2×10-3 (4.1×10-4-

1.5×10-2) 
<0.01 

Σύνολο 4 (2-6) <0.01 1.5×10-1 (1.3×10-1-1.7×10-1) <0.01 4.1×10-3 (0-1.4×10-2) <0.01 

IQR, interquartile range-ενδοτεταρτημοριακό εύρος; PWID, people who inject drugs-χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ); RS, recent seeds-ΧΕΝ με πρόσφατη λοίμωξη; LCS, control 

seeds with long-term HIV infection-ΧΕΝ με παλαιά λοίμωξη; a Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test; b Spearman test with Spearman's rank correlation coefficient; c Kruskal–Wallis 

rank test; d Ν=126; e N=349; f Ν=317; g Ν=355; h N= 281; i Ν=76 (στο σύνολο των γυναικών συμπεριλαμβάνεται μία trans γυναίκα). 
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Πίνακας 4.7. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με την παροχή βοήθειας σε φίλους/ες (Σκέλος 1: Ε1-Ε3), βάσει των 

ομάδων παρέμβασης του προγράμματος Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  

Σύνολο RS LCS Mέλη κοινωνικών 

δικτύων των RS 

Mέλη κοινωνικών 

δικτύων των LCS 

Αρνητική 

στον ΗΙV 

ομάδα 

ελέγχου 

p-value 

1 Παροχή βοήθειας σε φίλους/ες ή άλλα άτομα που ξέρεις 

 
Ε1 

Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις βοηθήσεις τους/τις φίλους/ες σου ή άλλα άτομα που γνωρίζεις να αναζητήσουν βοήθεια για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν με τη χρήση αλκοόλ ή ουσιών; 

 

Ποτέ 93 (26.3) 9 (40.9) 1 (5.3) 52 (30.4) 11 (17.5) 20 (25.3) 

0.05 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 166 (46.9) 9 (40.9) 15 (78.9) 71 (41.5) 34 (54.0) 37 (46.8) 

>1-3 φορές το μήναa 95 (26.8) 4 (18.2) 3 (15.8) 48 (28.1) 18 (28.5) 22 (27.9) 

Ε2 
Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις διαθέσει στους/στις φίλους/ες σου ή σε άλλα άτομα που γνωρίζεις ένα μέρος για να κοιμηθούν σε περίπτωση 

επείγοντος; 

 

ποτέ 158 (44.4) 6 (26.1) 8 (42.1) 79 (46.2) 27 (42.2) 38 (48.1) 

0.51 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 165 (46.4) 15 (65.2) 10 (52.6) 73 (42.7) 30 (46.9) 37 (46.8) 

>1-3 φορές το μήναa 33 (9.3) 2 (8.7) 1 (5.3) 19 (11.1) 7 (10.9) 4 (5.1) 

Ε3 
Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις βοηθήσεις τους/τις φίλους/ες σου ή άλλα άτομα που γνωρίζεις δίνοντάς τους χρήματα ή άλλη βοήθεια για να 

καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες; 

 

ποτέ 137 (38.5) 8 (34.8) 2 (10.5) 72 (42.1) 18 (28.2) 37 (46.8) 

<0.01 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 173 (48.6) 14 (60.9) 16 (84.2) 75 (43.9) 31 (48.4) 37 (46.8) 

>1-3 φορές το μήναa 46 (12.9) 1 (4.3) 1 (5.3) 24 (14.0) 15 (23.4) 5 (6.4) 

a περίπου μία φορά την εβδομάδα/ 2-5 φορές την εβδομάδα/ περίπου μία φορά καθημερινά/ 2-3 φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα/ 4-9 φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα/ 10+ 

φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα. 
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Πίνακας 4.8. Απαντήσεις στις ερωτήσεις (Σκέλος 1: Ε1-Ε3) σχετικά με την παροχή βοήθειας σε φίλους/ες των 

συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Transmission Reduction Intervention Project (TRIP), βάσει φύλου και μόλυνσης από τον 

HIV. 

Σκέλος Ερωτήσεις  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες p-value HΙV θετικοί ΗΙV αρνητικοί p-value 

1 Παροχή βοήθειας σε φίλους/ες ή άλλα άτομα που ξέρεις 

 
Ε1 

Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις βοηθήσεις τους/τις φίλους/ες σου ή άλλα άτομα που γνωρίζεις να αναζητήσουν βοήθεια για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν με τη χρήση αλκοόλ ή ουσιών; 

 

ποτέ 93 (26.3) 70 (25.1) 23 (30.7) 

0.17 

38 (25.7) 55 (26.7) 

0.42 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 166 (46.9) 138 (49.5) 28 (37.3) 65 (43.9) 101 (49.0) 

>1-3 φορές το μήναa 95 (26.8) 71 (25.4) 24 (32.0) 45 (30.4) 50 (24.3) 

Ε2 
Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις διαθέσει στους/στις φίλους/ες σου ή σε άλλα άτομα που γνωρίζεις ένα μέρος για να κοιμηθούν σε περίπτωση 

επείγοντος; 

 

ποτέ 158 (44.4) 126 (44.8) 32 (42.7) 

0.65 

56 (37.3) 102 (49.5) 

0.07 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 165 (46.4) 131 (46.6) 34 (45.3) 79 (52.7) 86 (41.8) 

>1-3 φορές το μήναa 33 (9.3) 24 (8.6) 9 (12.0) 15 (10.0) 18 (8.7) 

Ε3 
Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις βοηθήσεις τους/τις φίλους/ες σου ή άλλα άτομα που γνωρίζεις δίνοντάς τους χρήματα ή άλλη βοήθεια για να 

καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες; 

 

ποτέ 137 (38.5) 113 (40.2) 24 (32.0) 

0.28 

58 (38.7) 79 (38.3) 

0.54 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 173 (48.6) 135 (48.0) 38 (50.7) 76 (50.7) 97 (47.1) 

>1-3 φορές το μήναa 46 (12.9) 33 (11.7) 13 (17.3) 16 (10.6) 30 (14.6) 

a περίπου μία φορά την εβδομάδα/ 2-5 φορές την εβδομάδα/ περίπου μία φορά καθημερινά/ 2-3 φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα/ 4-9 φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα/ 10+ 

φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα. 
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Πίνακας 4.9. Απαντήσεις στις ερωτήσεις (Σκέλος 1: Ε1-Ε3) σχετικά με την παροχή βοήθειας σε φίλους/ες των 

συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Transmission Reduction Intervention Project (TRIP), βάσει των συνιστωσών του δικτύου 

τους. 

Σκέλος Ερωτήσεις  Σύνολο 
Μεγάλη 

συνιστώσα 

Μικρή 

συνιστώσαa 

Απομονωμένοι 

συμμετέχοντες 
p-value 

1 Παροχή βοήθειας σε φίλους/ες ή άλλα άτομα που ξέρεις 

 
Ε1 

Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις βοηθήσεις τους/τις φίλους/ες σου ή άλλα άτομα που γνωρίζεις να αναζητήσουν βοήθεια για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τη χρήση αλκοόλ ή ουσιών; 

 

ποτέ 93 (26.3) 68 (28.5) 7 (19.4) 18 (22.8) 

0.20 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 166 (46.9) 110 (46.0) 14 (38.9) 42 (53.2) 

>1-3 φορές το μήναb 95 (26.8) 61 (25.5) 15 (41.7) 19 (24.1) 

Ε2 
Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις διαθέσει στους/στις φίλους/ες σου ή σε άλλα άτομα που γνωρίζεις ένα μέρος για να κοιμηθούν σε 

περίπτωση επείγοντος; 

 

Ποτέ 158 (44.4) 109 (45.2) 10 (27.8) 39 (49.4) 

0.13 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 165 (46.4) 109 (45.2) 20 (55.6) 36 (45.6) 

>1-3 φορές το μήναb 33 (9.3) 23 (9.5) 6 (16.7) 4 (5.1) 

 
Ε3 

Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις βοηθήσεις τους/τις φίλους/ες σου ή άλλα άτομα που γνωρίζεις δίνοντάς τους χρήματα ή άλλη 

βοήθεια για να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες; 

 

Ποτέ 137 (38.5) 93 (38.6) 10 (27.8) 34 (43.0) 

0.11 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 173 (48.6) 111 (46.1) 21 (58.3) 41 (51.9) 

>1-3 φορές το μήναb 46 (12.9) 37 (15.4) 5 (13.9) 4 (5.1) 

 a Συνολικά οι συνιστώσες του δικτύου με 2-10 άτομα; b περίπου μία φορά την εβδομάδα/ 2-5 φορές την εβδομάδα/ περίπου μία φορά καθημερινά/ 2-3 φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε 

ημέρα/ 4-9 φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα/ 10+ φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα. 
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Πίνακας 4.10. Απαντήσεις στις ερωτήσεις (Σκέλος 1: Ε1-Ε3) σχετικά με την παροχή βοήθειας σε φίλους/ες των 

συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Transmission Reduction Intervention Project (TRIP), βάσει του 2-πυρήνα και του 3-πυρήνα 

της μεγάλης συνιστώσας του δικτύου τους. 

Σκέλος Ερωτήσεις  
Σύνολο 2-πυρήνας Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 3-πυρήνας Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 

1 Παροχή βοήθειας σε φίλους/ες ή άλλα άτομα που ξέρεις 

 
Ε1 

Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις βοηθήσεις τους/τις φίλους/ες σου ή άλλα άτομα που γνωρίζεις να αναζητήσουν βοήθεια για τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν με τη χρήση αλκοόλ ή ουσιών; 

 

ποτέ 93 (26.3) 52 (30.6) 41 (22.3) 

0.12 

35 (35.4) 58 (22.8) 

0.05 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 166 (46.9) 79 (46.5) 87 (47.3) 42 (42.4) 124 (48.6) 

>1-3 φορές το μήναa 95 (26.8) 39 (22.9) 56 (30.4) 22 (22.2) 73 (28.6) 

Ε2 
Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις διαθέσει στους/στις φίλους/ες σου ή σε άλλα άτομα που γνωρίζεις ένα μέρος για να κοιμηθούν σε περίπτωση 

επείγοντος; 

 

ποτέ 158 (44.4) 71 (41.3) 87 (47.3) 

0.47 

43 (43.0) 115 (44.9) 

0.78 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 165 (46.4) 83 (48.3) 82 (44.6) 46 (46.0) 119 (46.5) 

>1-3 φορές το μήναa 33 (9.3) 18 (10.5) 15 (8.2) 11 (11.0) 22 (8.6) 

Ε3 
Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις βοηθήσεις τους/τις φίλους/ες σου ή άλλα άτομα που γνωρίζεις δίνοντάς τους χρήματα ή άλλη βοήθεια για να 

καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες; 

 

ποτέ 137 (38.5) 69 (40.1) 68 (37.0) 

0.44 

42 (42.0) 95 (37.1) 

0.26 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 173 (48.6) 78 (45.4) 95 (51.6) 42 (42.0) 131 (51.2) 

>1-3 φορές το μήναa 46 (12.9) 25 (14.5) 21 (11.4) 16 (16.0) 30 (11.7) 

a περίπου μία φορά την εβδομάδα/ 2-5 φορές την εβδομάδα/ περίπου μία φορά καθημερινά/ 2-3 φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα/ 4-9 φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα/ 10+ 

φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα. 
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Πίνακας 4.11. Απαντήσεις στις ερωτήσεις (Σκέλος 1: Ε1-Ε3) σχετικά με την παροχή βοήθειας σε φίλους/ες των 

συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Transmission Reduction Intervention Project (TRIP), βάσει των 3-κλικών του 2-πυρήνα και 

του 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας του δικτύου τους. 

Σκέλος Ερωτήσεις  
Σύνολο 3-κλίκες του 

2-πυρήνα 

Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 3-κλίκες του 

3-πυρήνα 

Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 

1 Παροχή βοήθειας σε φίλους/ες ή άλλα άτομα που ξέρεις 

 
Ε1 

Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις βοηθήσεις τους/τις φίλους/ες σου ή άλλα άτομα που γνωρίζεις να αναζητήσουν βοήθεια για τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν με τη χρήση αλκοόλ ή ουσιών; 

 

ποτέ 93 (26.3) 49 (32.7) 44 (21.6) 

0.04 

35 (37.2) 58 (22.3) 

0.02 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 166 (46.9) 68 (45.3) 98 (48.0) 39 (41.5) 127 (48.8) 

>1-3 φορές το μήναa 95 (26.8) 33 (22.0) 62 (30.4) 20 (21.3) 75 (28.9) 

Ε2 
Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις διαθέσει στους/στις φίλους/ες σου ή σε άλλα άτομα που γνωρίζεις ένα μέρος για να κοιμηθούν σε περίπτωση 

επείγοντος; 

 

ποτέ 158 (44.4) 64 (42.4) 94 (45.8) 

0.68 

42 (44.2) 116 (44.4) 

0.88 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 165 (46.4) 71 (47.0) 94 (45.8) 43 (45.3) 122 (46.7) 

>1-3 φορές το μήναa 33 (9.3) 16 (10.6) 17 (8.2) 10 (10.5) 23 (8.8) 

Ε3 
Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις βοηθήσεις τους/τις φίλους/ες σου ή άλλα άτομα που γνωρίζεις δίνοντάς τους χρήματα ή άλλη βοήθεια για να 

καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες; 

 

ποτέ 137 (38.5) 60 (39.7) 77 (37.6) 

0.39 

40 (42.1) 97 (37.2) 

0.30 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 173 (48.6) 68 (45.0) 105 (51.2) 40 (42.1) 133 (50.9) 

>1-3 φορές το μήναa 46 (12.9) 23 (15.2) 23 (11.2) 15 (15.8) 31 (11.9) 

a περίπου μία φορά την εβδομάδα/ 2-5 φορές την εβδομάδα/ περίπου μία φορά καθημερινά/ 2-3 φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα/ 4-9 φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα/ 10+ 

φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα. 
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Πίνακας 4.12. Απαντήσεις στις ερωτήσεις (Σκέλος 1: Ε1-Ε3) σχετικά με την παροχή βοήθειας σε φίλους/ες των 

συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Transmission Reduction Intervention Project (TRIP), βάσει των 4-κλικών του 2-πυρήνα και 

του 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας του δικτύου τους. 

Σκέλος Ερωτήσεις  Σύνολο 
4-κλίκες του 2-πυρήνα 

και του 3-πυρήνα 

Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 
p-value 

1 Παροχή βοήθειας σε φίλους/ες ή άλλα άτομα που ξέρεις 

 
Ε1 

Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις βοηθήσεις τους/τις φίλους/ες σου ή άλλα άτομα που γνωρίζεις να αναζητήσουν βοήθεια 

για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τη χρήση αλκοόλ ή ουσιών; 

 

ποτέ 93 (26.3) 19 (39.6) 74 (24.2) 

0.05 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 166 (46.9) 21 (43.8) 145 (47.4) 

>1-3 φορές το μήναa 95 (26.8) 8 (16.7) 87 (28.4) 

Ε2 
Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις διαθέσει στους/στις φίλους/ες σου ή σε άλλα άτομα που γνωρίζεις ένα μέρος για να 

κοιμηθούν σε περίπτωση επείγοντος; 

 

ποτέ 158 (44.4) 24 (48.9) 134 (43.7) 

0.78 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 165 (46.4) 21 (42.9) 144 (46.9) 

>1-3 φορές το μήναa 33 (9.3) 4 (8.2) 29 (9.4) 

 
Ε3 

Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις βοηθήσεις τους/τις φίλους/ες σου ή άλλα άτομα που γνωρίζεις δίνοντάς τους χρήματα 

ή άλλη βοήθεια για να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες; 

 

ποτέ 137 (38.5) 21 (42.9) 116 (37.8) 

0.69 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 173 (48.6) 21 (42.9) 152 (49.5) 

>1-3 φορές το μήναa 46 (12.9) 7 (14.2) 39 (12.7) 

a περίπου μία φορά την εβδομάδα/ 2-5 φορές την εβδομάδα/ περίπου μία φορά καθημερινά/ 2-3 φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα/ 4-9 φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα/ 10+ 

φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα. 
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Πίνακας 4.13. Απαντήσεις στις ερωτήσεις (Σκέλος 1: Ε1-Ε3) σχετικά με την παροχή βοήθειας σε φίλους/ες των 

συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Transmission Reduction Intervention Project (TRIP) και βαθμός κεντρικότητας, πυκνότητα 

κεντρικότητας και ενδιαμεσότητα κεντρικότητας. 

Σκέλος Ερωτήσεις  
Βαθμός 

κεντρικότητας (ΙQR)  

p-

valuea 

Πυκνότητα  

κεντρικότητας (IQR)  

p-

valuea 

Ενδιαμεσότητα  

κεντρικότητας (ΙQR) 

p-

valuea 

1 Παροχή βοήθειας σε φίλους/ες ή άλλα άτομα που ξέρεις 

 
Ε1 

Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις βοηθήσεις τους/τις φίλους/ες σου ή άλλα άτομα που γνωρίζεις να αναζητήσουν βοήθεια για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν με τη χρήση αλκοόλ ή ουσιών; 

 

ποτέ 
2 (1-5) 

0.28 

1.3×10-1 (1.7×10-2-

1.6×10-1) 

0.20 

0 (0-5.0×10-3) 

0.30 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 2 (0-4) 1.1×10-1 (0-1.5×10-1) 0 (0-3.2×10-3) 

>1-3 φορές το μήναb 
2 (1-4) 1.2×10-1 (5.6×10-3-

1.6×10-1) 

0 (0-6.9×10-3) 

Ε2 
Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις διαθέσει στους/στις φίλους/ες σου ή σε άλλα άτομα που γνωρίζεις ένα μέρος για να κοιμηθούν σε περίπτωση 

επείγοντος; 

 

ποτέ 
2 (1-4) 

0.17 

1.2×10-1 (5.6×10-3-

1.5×10-1) 

0.57 

0 (0-3.8×10-3) 

0.16 ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 
2 (1-5) 1.2×10-1 (7.0×10-3-

1.5×10-1) 

0 (0-4.0×10-3) 

>1-3 φορές το μήναb 
4 (1-5) 1.3×10-1 (1.7×10-2-

1.6×10-1) 

1.2× 

10-3 

(0-5.9×10-3) 

 
Ε3 

Πόσο συχνά, τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις βοηθήσεις τους/τις φίλους/ες σου ή άλλα άτομα που γνωρίζεις δίνοντάς τους χρήματα ή άλλη βοήθεια για να 

καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες; 

 

ποτέ 
2 (1-5) 

0.06 

1.2×10-1 (5.6×10-3-

1.6×10-1) 
0.02 

0 (0-5.0×10-3) 

0.03 

ορισμένες φορές/ 1-3 φορές το μήνα 
2 (1-4) 1.2×10-1 (5.6×10-3-

1.5×10-1) 

0 (0-3.1×10-3) 
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>1-3 φορές το μήναb 
3 (1-5) 1.3×10-1 (1.0×10-1-

1.7×10-1) 

4.9× 

10-4 

(0-1.3×10-2) 

IQR, interquartile range-ενδοτεταρτημοριακό εύρος; a Kruskal–Wallis rank test; b περίπου μία φορά την εβδομάδα/ 2-5 φορές την εβδομάδα/ περίπου μία φορά καθημερινά/ 2-3 φορές 

ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα/ 4-9 φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα/ 10+ φορές ημερησίως, σχεδόν κάθε ημέρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 
 

Πίνακας 4.14. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με νόρμες ενέσιμης χρήσης (Σκέλος 2: Ε4, Ε5 και Σκέλος 3: Ε6-Ε9), 

βάσει των ομάδων παρέμβασης του προγράμματος Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  

Σύνολο RS LCS Mέλη κοινωνικών 

δικτύων των RS 

Mέλη κοινωνικών 

δικτύων των LCS 

Αρνητική 

στον ΗΙV 

ομάδα 

ελέγχου 

p-value 

2 Νόρμες που αφορούν πρακτικές ενέσιμης χρήσης των ανθρώπων με τους/τις οποίους/ες κάνεις μαζί τους χρήση ουσιών 

 
Ε4 

Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις μία σύριγγα που είχε 

χρησιμοποιήσει πριν κάποιος/α άλλος/η; 

 

Κανένας 201 (64.8) 13 (61.9) 10 (62.5) 99 (70.7) 33 (55.9) 46 (62.2) 

0.49 λίγοι / σχεδόν οι μισοί 85 (27.4) 7 (33.3) 6 (37.5) 32 (22.9) 19 (32.2) 21 (28.4) 

οι περισσότεροι / όλοι 24 (7.7) 1 (4.8) 0 (0.0) 9 (6.4) 7 (11.9) 7 (9.5) 

Ε5 
Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις τάσι ή άλλα σύνεργα 

που είχε χρησιμοποιήσει πριν κάποιος/α άλλος/η; 

 

Κανένας 148 (47.9) 8 (38.1) 7 (43.8) 70 (50.4) 22 (37.3) 41 (55.4) 

0.13 λίγοι / σχεδόν οι μισοί 104 (33.7) 11 (52.4) 8 (50.0) 42 (30.2) 25 (42.4) 18 (24.3) 

οι περισσότεροι / όλοι 57 (18.4) 2 (9.5) 1 (6.2) 27 (19.4) 12 (20.3) 15 (20.3) 

3 Νόρμες ασφαλούς ένεσης ουσιών σε χώρους όπου γίνεται χρήση 

 
Ε6 

Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένες 

σύριγγες που ήταν διαθέσιμες; 

 

καμιά φορά 84 (27.5) 7 (35.0) 5 (33.3) 28 (20.2) 13 (22.0) 31 (42.5) 

0.04 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

108 (35.3) 5 (25.0) 8 (53.3) 48 (34.5) 24 (40.7) 23 (31.5) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις 

μισές περιπτώσεις 

91 (29.7) 7 (35.0) 2 (13.4) 48 (34.5) 19 (32.2) 15 (20.5) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 23 (7.5) 1 (5.0) 0 (0.0) 15 (10.8) 3 (5.1) 4 (5.5) 

Ε7 Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί 

σύριγγες; 
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 καμιά φορά 117 (38.4) 7 (33.3) 6 (40.0) 45 (32.6) 15 (25.9) 44 (60.3) 

<0.01 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

107 (35.1) 8 (38.1) 7 (46.6) 50 (36.2) 26 (44.8) 16 (21.9) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις 

μισές περιπτώσεις 

65 (21.3) 6 (28.6) 1 (6.7) 30 (21.8) 16 (27.6) 12 (16.4) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 16 (5.2) 0 (0.0) 1 (6.7) 13 (9.4) 1 (1.7) 1 (1.4) 

Ε8 Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένο 

τάσι και άλλα αποστειρωμένα σύνεργα που ήταν διαθέσιμα; 

 

καμιά φορά 114 (37.3) 9 (42.9) 5 (33.3) 41 (29.5) 17 (29.3) 42 (57.5) 

0.02 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

113 (36.9) 8 (38.1) 8 (53.3) 53 (38.1) 27 (46.6) 17 (23.3) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις 

μισές περιπτώσεις 

66 (21.6) 3 (14.3) 2 (13.4) 36 (25.9) 13 (22.4) 12 (16.4) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 13 (4.2) 1 (4.7) 0 (0.0) 9 (6.5) 1 (1.7) 2 (2.8) 

Ε9 
Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί το 

τάσι και άλλα σύνεργα χρήσης; 

 

καμιά φορά 150 (49.2) 11 (52.4) 6 (40.0) 61 (44.2) 23 (39.7) 49 (67.1) 

0.04 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

110 (36.1) 5 (23.8) 8 (53.3) 53 (38.4) 28 (48.3) 16 (21.9) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις 

μισές περιπτώσεις 

37 (12.1) 4 (19.0) 1 (6.7) 18 (13) 7 (12.0) 7 (9.6) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 8 (2.6) 1 (4.8) 0 (0.0) 6 (4.4) 0 (0.0) 1 (1.4) 
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Πίνακας 4.15. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με νόρμες ενέσιμης χρήσης (Σκέλος 2: Ε4, Ε5 και Σκέλος 3: Ε6-Ε9), 

βάσει φύλου και μόλυνσης από τον HIV στα άτομα του Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες p-value HΙV θετικοί ΗΙV αρνητικοί p-value 

2 Νόρμες που αφορούν πρακτικές ενέσιμης χρήσης των ανθρώπων με τους/τις οποίους/ες κάνεις μαζί τους χρήση ουσιών 

 
Ε4 

Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις μία σύριγγα που είχε 

χρησιμοποιήσει πριν κάποιος/α άλλος/η; 

 

κανένας 201 (64.8) 163 (64.9) 38 (64.4) 

0.72 

89 (65.0) 112 (64.7) 

0.77 λίγοι / σχεδόν οι μισοί 85 (27.4) 70 (27.9) 15 (25.4) 39 (28.5) 46 (26.6) 

οι περισσότεροι / όλοι 24 (7.7) 18 (7.2) 6 (10.2) 9 (6.5) 15 (8.7) 

Ε5 
Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις τάσι ή άλλα σύνεργα 

που είχε χρησιμοποιήσει πριν κάποιος/α άλλος/η; 

 

κανένας 148 (47.9) 121 (48.4) 27 (45.8) 

0.90 

61 (44.9) 87 (50.3) 

0.32 λίγοι / σχεδόν οι μισοί 104 (33.7) 84 (33.6) 20 (33.9) 52 (38.2) 52 (30.1) 

οι περισσότεροι / όλοι 57 (18.4) 45 (18.0) 12 (20.3) 23 (16.9) 34 (19.6) 

3 Νόρμες ασφαλούς ένεσης ουσιών σε χώρους όπου γίνεται χρήση 

 
Ε6 

Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένες 

σύριγγες που ήταν διαθέσιμες; 

 

καμιά φορά 84 (27.5) 66 (26.6) 18 (31.0) 

0.70 

30 (22.2) 54 (31.6) 

0.11 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 108 (35.3) 90 (36.3) 18 (31.0) 49 (36.3) 59 (34.5) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 91 (29.7) 72 (29.0) 19 (32.8) 48 (35.6) 43 (25.1) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 23 (7.5) 20 (8.1) 3 (5.2) 8 (5.9) 15 (8.8) 

Ε7 Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί 

σύριγγες; 

 καμιά φορά 117 (38.4) 91 (37.0) 26 (44.1) 

0.29 

42 (31.4) 75 (43.9) 

0.01 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 107 (35.1) 90 (36,6) 17 (28.8) 48 (35.8) 59 (34.5) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 65 (21.3) 50 (20.3) 15 (25.4) 39 (29.1) 26 (15.2) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 16 (5.2) 15 (6.1) 1 (1.7) 5 (3.7) 11 (6.4) 
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Ε8 Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένο τάσι 

και άλλα αποστειρωμένα σύνεργα που ήταν διαθέσιμα; 

 

καμιά φορά 114 (37.3) 89 (36.0) 25 (42.4) 

0.26 

39 (28.9) 75 (43.9) 

<0.01 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 113 (36.9) 90 (36.4) 23 (39.0) 52 (38.5) 61 (35.7) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 66 (21.6) 55 (22.3) 11 (18.6) 40 (29.6) 26 (15.2) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 13 (4.2) 13 (5.3) 0  4 (3) 9 (5.2) 

Ε9 
Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί το τάσι 

και άλλα σύνεργα χρήσης; 

 

καμιά φορά 150 (49.2) 120 (48.8) 30 (50.8) 

0.57 

59 (44) 91 (53.2) 

0.06 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 110 (36.1) 88 (35.8) 22 (37.3) 47 (35.1) 63 (36.8) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 37 (12.1) 30 (12.2) 7 (11.9) 23 (17.2) 14 (8.2) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 8 (2.6) 8 (3.2) 0  5 (3.7) 3 (1.8) 
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Πίνακας 4.16. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με νόρμες ενέσιμης χρήσης (Σκέλος 2: Ε4, Ε5 και Σκέλος 3: Ε6-Ε9), 

βάσει των συνιστωσών του δικτύου των συμμετεχόντων του Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  Σύνολο 
Μεγάλη 

συνιστώσα 

Μικρή 

συνιστώσαa 

Απομονωμένοι 

συμμετέχοντες 
p-value 

2 Νόρμες που αφορούν πρακτικές ενέσιμης χρήσης των ανθρώπων με τους/τις οποίους/ες κάνεις μαζί τους χρήση ουσιών 

 
Ε4 

Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις μία σύριγγα 

που είχε χρησιμοποιήσει πριν κάποιος/α άλλος/η; 

 

κανένας 201 (64.8) 141 (65.9) 15 (60.0) 45 (63.4) 

0.96 λίγοι / σχεδόν οι μισοί 85 (27.4) 56 (26.2) 8 (32.0) 21 (29.6) 

οι περισσότεροι / όλοι 24 (7.7) 17 (7.9) 2 (8.0) 5 (7.0) 

Ε5 
Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις τάσι ή άλλα 

σύνεργα που είχε χρησιμοποιήσει πριν κάποιος/α άλλος/η; 

 

κανένας 148 (47.9) 94 (44.1) 13 (52.0) 41 (57.8) 

0.19 λίγοι / σχεδόν οι μισοί 104 (33.7) 76 (35.7) 10 (40.0) 18 (25.4) 

οι περισσότεροι / όλοι 57 (18.4) 43 (20.2) 2 (8.0) 12 (16.9) 

3 Νόρμες ασφαλούς ένεσης ουσιών σε χώρους όπου γίνεται χρήση 

 
Ε6 

Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν 

αποστειρωμένες σύριγγες που ήταν διαθέσιμες; 

 

καμιά φορά 84 (27.5) 44 (20.8) 11 (44.0) 29 (42.0) 

0.01 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 108 (35.3) 80 (37.7) 7 (28.0) 21 (30.4) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 91 (29.7) 70 (33.0) 6 (24.0) 15 (21.7) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 23 (7.5) 18 (8.5) 1 (4.0) 4 (5.8) 

Ε7 Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί 

σύριγγες; 

 καμιά φορά 117 (38.4) 66 (31.3) 11 (44.0) 40 (58.0) 

<0.01 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 107 (35.1) 83 (39.3) 7 (28.0) 17 (24.6) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 65 (21.3) 48 (22.8) 6 (24.0) 11 (15.9) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 16 (5.2) 14 (6.6) 1 (4.0) 1 (1.5) 
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Ε8 Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν 

αποστειρωμένο τάσι και άλλα αποστειρωμένα σύνεργα που ήταν διαθέσιμα; 

 

καμιά φορά 114 (37.3) 64 (30.2) 14 (56.0) 36 (52.2) 

0.02 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 113 (36.9) 87 (41.0) 7 (28.0) 19 (27.5) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 66 (21.6) 50 (23.6) 4 (16.0) 12 (17.4) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 13 (4.2) 11 (5.2) 0  2 (2.9) 

Ε9 
Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί 

το τάσι και άλλα σύνεργα χρήσης;  

 

καμιά φορά 150 (49.2) 91 (43.1) 14 (56.0) 45 (65.2) 

0.07 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 110 (36.1) 85 (40.3) 9 (36.0) 16 (23.2) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 37 (12.1) 28 (13.3) 2 (8.0) 7 (10.1) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 8 (2.6) 7 (3.3) 0  1 (1.5) 

a Συνολικά οι συνιστώσες του δικτύου με 2-10 άτομα 
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Πίνακας 4.17. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με νόρμες ενέσιμης χρήσης (Σκέλος 2: Ε4, Ε5 και Σκέλος 3: Ε6-Ε9), 

βάσει του 2-πυρήνα και του 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας του δικτύου των συμμετεχόντων του Transmission 

Reduction Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  
Σύνολο 2-πυρήνας Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 3-πυρήνας Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 

2 Νόρμες που αφορούν πρακτικές ενέσιμης χρήσης των ανθρώπων με τους/τις οποίους/ες κάνεις μαζί τους χρήση ουσιών 

 
Ε4 

Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις μία σύριγγα που είχε 

χρησιμοποιήσει πριν κάποιος/α άλλος/η; 

 

κανένας 201 (64.8) 105 (66.0) 96 (63.6) 

0.90 

64 (67.4) 137 (63.7) 

0.76 λίγοι / σχεδόν οι μισοί 85 (27.4) 42 (26.4) 43 (28.5) 25 (26.3) 60 (27.9) 

οι περισσότεροι / όλοι 24 (7.7) 12 (7.6) 12 (7.95) 6 (6.3) 18 (8.4) 

Ε5 
Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις τάσι ή άλλα σύνεργα που 

είχε χρησιμοποιήσει πριν κάποιος/α άλλος/η; 

 

κανένας 148 (47.9) 64 (40.5) 84 (55.6) 

0.03 

40 (42.1) 108 (50.5) 

0.18 λίγοι / σχεδόν οι μισοί 104 (33.7) 62 (39.2) 42 (27.8) 39 (41.1) 65 (30.4) 

οι περισσότεροι / όλοι 57 (18.4) 32 (20.3) 25 (16.6) 16 (16.8) 41 (19.2) 

3 Νόρμες ασφαλούς ένεσης ουσιών σε χώρους όπου γίνεται χρήση 

 
Ε6 

Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένες 

σύριγγες που ήταν διαθέσιμες; 

 

καμιά φορά 84 (27.5) 30 (19.1) 54 (36.2) 

<0.01 

14 (14.7) 70 (33.2) 

<0.01 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 108 (35.3) 58 (36.9) 50 (33.6) 36 (37.9) 72 (34.1) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

91 (29.7) 54 (34.4) 37 (24.8) 32 (33.7) 59 (28.0) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 23 (7.5) 15 (9.6) 8 (5.4) 13 (13.7) 10 (4.7) 

Ε7 Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί σύριγγες; 

 καμιά φορά 117 (38.4) 45 (28.9) 72 (48.3) 
<0.01 

25 (26.6) 92 (43.6) 
0.02 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 107 (35.1) 62 (39.7) 45 (30.2) 35 (37.2) 72 (34.1) 
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σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

65 (21.3) 37 (23.7) 28 (18.8) 26 (27.7) 39 (18.5) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις  16 (5.2) 12 (7.7) 4 (2.7) 8 (8.5) 8 (3.8) 

Ε8 Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένο τάσι 

και άλλα αποστειρωμένα σύνεργα που ήταν διαθέσιμα; 

 

καμιά φορά 114 (37.3) 41 (26.1) 73 (49.0) 

<0.01 

20 (21.1) 94 (44.6) 

<0.01 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 113 (36.9) 64 (40.8) 49 (32.9) 36 (37.9) 77 (36.5) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

66 (21.6) 42 (26.7) 24 (16.1) 32 (33.7) 34 (16.1) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 13 (4.2) 10 (6.4) 3 (2.0) 7 (7.4) 6 (2.8) 

Ε9 
Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί το τάσι 

και άλλα σύνεργα χρήσης; 

 

καμιά φορά 150 (49.2) 63 (40.4) 87 (58.4) 

0.01 

38 (40.4) 112 (53.1) 

0.07 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 110 (36.1) 65 (41.7) 45 (30.2) 37 (39.4) 73 (34.6) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

37 (12.1) 22 (14.1) 15 (10.1) 14 (14.9) 23 (10.9) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 8 (2.6) 6 (3.8) 2 (1.3) 5 (5.3) 3 (1.4) 
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Πίνακας 4.18. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με νόρμες ενέσιμης χρήσης (Σκέλος 2: Ε4, Ε5 και Σκέλος 3: Ε6-Ε9), 

βάσει των 3-κλικών του 2-πυρήνα και του 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας του δικτύου των συμμετεχόντων του 

Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  
Σύνολο 3-κλίκες του 

2-πυρήνα 

Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 3-κλίκες του 

3-πυρήνα 

Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 

2 Νόρμες που αφορούν πρακτικές ενέσιμης χρήσης των ανθρώπων με τους/τις οποίους/ες κάνεις μαζί τους χρήση ουσιών 

 
Ε4 

Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις μία σύριγγα που είχε 

χρησιμοποιήσει πριν κάποιος/α άλλος/η; 

 

κανένας 201 (64.8) 92 (66.7) 109 (63.4) 

0.83 

61 (67.8) 140 (63.6) 

0.77 λίγοι / σχεδόν οι μισοί 85 (27.4) 36 (26.1) 49 (28.5) 23 (25.5) 62 (28.2) 

οι περισσότεροι / όλοι 24 (7.7) 10 (7.2) 14 (8.1) 6 (6.7) 18 (8.2) 

Ε5 
Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις τάσι ή άλλα σύνεργα που 

είχε χρησιμοποιήσει πριν κάποιος/α άλλος/η; 

 

κανένας 148 (47.9) 55 (40.2) 93 (54.1) 

0.04 

39 (43.3) 109 (49.8) 

0.32 λίγοι / σχεδόν οι μισοί 104 (33.7) 55 (40.2) 49 (28.5) 36 (40.0) 68 (31.0) 

οι περισσότεροι / όλοι 57 (18.4) 27 (19.6) 30 (17.4) 15 (16.7) 42 (19.2) 

3 Νόρμες ασφαλούς ένεσης ουσιών σε χώρους όπου γίνεται χρήση 

 
Ε6 

Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένες 

σύριγγες που ήταν διαθέσιμες; 

 

καμιά φορά  84 (27.5) 25 (18.4) 59 (34.7) 

<0.01 

13 (14.4) 71 (32.9) 

<0.01 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 108 (35.3) 48 (35.3) 60 (35.3) 34 (37.9) 74 (34.3) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

91 (29.7) 48 (35.3) 43 (25.3) 30 (33.3) 61 (28.2) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 23 (7.5) 15 (11.0) 8 (4.7) 13 (14.4) 10 (4.6) 

Ε7 Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί σύριγγες; 

 καμιά φορά 117 (38.4) 41 (30.1) 76 (45.0) 
<0.01 

25 (28.0) 92 (42.6) 
0.03 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 107 (35.1) 50 (36.8) 57 (33.7) 32 (36.0) 75 (34.7) 
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σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

65 (21.3) 33 (24.3) 32 (18.9) 24 (27.0) 41 (19.0) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 16 (5.2) 12 (8.8) 4 (2.4) 8 (9.0) 8 (3.7) 

Ε8 Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένο τάσι και 

άλλα αποστειρωμένα σύνεργα που ήταν διαθέσιμα; 

 

καμιά φορά 114 (37.3) 37 (27.0) 77 (45.5) 

<0.01 

20 (22.2) 94 (43.5) 

<0.01 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 113 (36.9) 52 (38.0) 61 (36.1) 32 (35.6) 81 (37.5) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

66 (21.6) 38 (27.7) 28 (16.6) 31 (34.4) 35 (16.2) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 13 (4.2) 10 (7.3) 3 (1.8) 7 (7.8) 6 (2.8) 

Ε9 
Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί το τάσι και 

άλλα σύνεργα χρήσης; 

 

καμιά φορά 150 (49.2) 56 (41.2) 94 (55.6) 

0.04 

37 (41.6) 113 (52.3) 

0.09 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 110 (36.1) 55 (40.4) 55 (32.5) 34 (38.2) 76 (35.2) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

37 (12.1) 19 (14.0) 18 (10.7) 13 (14.6) 24 (11.1) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 8 (2.6) 6 (4.4) 2 (1.2) 5 (5.6) 3 (1.4) 
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Πίνακας 4.19. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με νόρμες ενέσιμης χρήσης (Σκέλος 2: Ε4, Ε5 και Σκέλος 3: Ε6-Ε9), 

βάσει των 4-κλικών του 2-πυρήνα και του 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας του δικτύου των συμμετεχόντων του 

Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  Σύνολο 
4-κλίκες του 2-πυρήνα 

και του 3-πυρήνα 

Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 
p-value 

2 Νόρμες που αφορούν πρακτικές ενέσιμης χρήσης των ανθρώπων με τους/τις οποίους/ες κάνεις μαζί τους χρήση ουσιών 

 
Ε4 

Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις μία 

σύριγγα που είχε χρησιμοποιήσει πριν κάποιος/α άλλος/η; 

 

κανένας 201 (64.8) 32 (68.1) 169 (64.3) 

0.80 λίγοι / σχεδόν οι μισοί 85 (27.4) 11 (23.4) 74 (28.1) 

οι περισσότεροι / όλοι 24 (7.7) 4 (8.5) 20 (7.6) 

Ε5 
Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις τάσι 

ή άλλα σύνεργα που είχε χρησιμοποιήσει πριν κάποιος/α άλλος/η;  

 

κανένας 148 (47.9) 18 (38.3) 130 (49.6) 

0.12 λίγοι / σχεδόν οι μισοί 104 (33.7) 22 (46.8) 82 (31.3) 

οι περισσότεροι / όλοι 57 (18.4) 7 (14.9) 50 (19.1) 

3 Νόρμες ασφαλούς ένεσης ουσιών σε χώρους όπου γίνεται χρήση 

 
Ε6 

Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν 

αποστειρωμένες σύριγγες που ήταν διαθέσιμες; 

 

καμιά φορά 84 (27.5) 5 (10.6) 79 (30.5) 

0.02 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 108 (35.3) 17 (36.2) 91 (35.1) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 91 (29.7) 20 (42.6) 71 (27.4) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 23 (7.5) 5 (10.6) 18 (7.0) 

Ε7 Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε 

να μοιραστεί σύριγγες; 

 καμιά φορά 117 (38.4) 12 (26.1) 105 (40.5) 

0.14 σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 107 (35.1) 16 (34.8) 91 (35.2) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 65 (21.3) 14 (30.4) 51 (19.7) 
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σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 16 (5.2) 4 (8.7) 12 (4.6) 

Ε8 Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν 

αποστειρωμένο τάσι και άλλα αποστειρωμένα σύνεργα που ήταν διαθέσιμα; 

 

καμιά φορά 114 (37.3) 10 (21.3) 104 (40.1) 

0.01 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 113 (36.9) 17 (36.2) 96 (37.1) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 66 (21.6) 18 (38.3) 48 (18.5) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 13 (4.2) 2 (4.2) 11 (4.3) 

Ε9 
Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε 

να μοιραστεί το τάσι και άλλα σύνεργα χρήσης; 

 

καμιά φορά 150 (49.2) 17 (37.0) 133 (51.4) 

0.18 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 110 (36.1) 18 (39.1) 92 (35.5) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 37 (12.1) 9 (19.6) 28 (10.8) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 8 (2.6) 2 (4.3) 6 (2.3) 
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Πίνακας 4.20. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με νόρμες ενέσιμης χρήσης (Σκέλος 2: Ε4, Ε5 και Σκέλος 3: Ε6-Ε9) και 

βαθμός κεντρικότητας, πυκνότητα κεντρικότητας και ενδιαμεσότητα κεντρικότητας στο δίκτυο των συμμετεχόντων του 

Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  
Βαθμός 

κεντρικότητας (ΙQR) 

p-

valuea 

Πυκνότητα  

κεντρικότητας (IQR) 

p-

valuea 

Ενδιαμεσότητα 

κεντρικότητας (ΙQR) 

p-

valuea 

2 Νόρμες που αφορούν πρακτικές ενέσιμης χρήσης των ανθρώπων με τους/τις οποίους/ες κάνεις μαζί τους χρήση ουσιών 

 
Ε4 

Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις μία σύριγγα που είχε 

χρησιμοποιήσει πριν κάποιος/α άλλος/η; 

 

κανένας 
2 (1-5) 

0.84 

1.3×10-1 (1.1×10-2-

1.6×10-1) 

0.66 

0 (0-4.4×10-3) 

0.49 λίγοι / σχεδόν οι μισοί 
2 (1-5) 1.3×10-1 (5.6×10-3-

1.6×10-1) 

0 (0-6.1×10-3) 

οι περισσότεροι / όλοι 
2 (1-3) 1.2×10-1 (8.7×10-3-

1.3×10-1) 

0 (0-3.2×10-3) 

Ε5 
Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις τάσι ή άλλα 

σύνεργα που είχε χρησιμοποιήσει πριν κάποιος/α άλλος/η; 

 

κανένας 
2 (0-4) 

0.01 

1.1×10-1 (0- 

1.5×10-1) 

0.02 

0 (0-2.5×10-3) 

0.04 λίγοι / σχεδόν οι μισοί 
3 (1-5) 1.4×10-1 (1.3×10-2-

1.7×10-1) 

5.5×10-4 (0-6.7×10-3) 

οι περισσότεροι / όλοι 
3 (1-5) 1.3×10-1 (7.6×10-2-

1.5×10-1) 

0 (0-6.7×10-3) 

3 Νόρμες ασφαλούς ένεσης ουσιών σε χώρους όπου γίνεται χρήση 

 
Ε6 

Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένες 

σύριγγες που ήταν διαθέσιμες; 

 καμιά φορά 
1 (0-3) 

<0.01 
9.7×10-2 (0- 

1.4×10-1) 
<0.01 

0 (0-7.7×10-4) 
<0.01 



236 
 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

2 (1-5) 1.3×10-1 (1.8×10-2-

1.6×10-1) 

0 (0-5.2×10-3) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

3 (1-6) 1.4×10-1 (9.6×10-2-

1.6×10-1) 

2.2×10-4 (0-7.0×10-3) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 
5 (1-10) 1.6×10-1 (1.1×10-1-

1.8×10-1) 

4.6×10-3 (0-2.6×10-2) 

Ε7 Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί 

σύριγγες; 

 
καμιά φορά 

1 (0-4) 

<0.01 

9.8×10-2 (0- 

1.4×10-1) 

<0.01 

0 (0-1.9×10-3) 

<0.01 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

2 (1-4) 1.4×10-1 (9.6×10-2-

1.6×10-1) 

6.9×10-5 (0-4.6×10-3) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

4 (1-6) 1.4×10-1 (1.7×10-2-

1.7×10-1) 

1.5×10-4 (0-7.1×10-3) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 
4.5 (2-7.5) 1.5×10-1 (1.1×10-1-

1.7×10-1) 

1.8×10-3 (0-2.3×10-2) 

Ε8 Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένο 

τάσι και άλλα αποστειρωμένα σύνεργα που ήταν διαθέσιμα; 

 

καμιά φορά 
1 (0-3) 

<0.01 

9.8×10-2  (0- 

1.3×10-1) 

<0.01 

0  (0-4.1×10-4) 

<0.01 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

3 (1-4) 1.4×10-1 (9.6×10-2-

1.6×10-1) 

1.3×10-5 (0-5.1×10-3) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

4 (1-7) 1.4×10-1 (1.1×10-1-

1.7×10-1) 

3.3×10-4 (0-8.7×10-3) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 
4 (2-6) 1.5×10-1 (1.1×10-1-

1.7×10-1) 

3.7×10-3 (0-1.4×10-2) 

Ε9 
Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί το 

τάσι και άλλα σύνεργα χρήσης; 

 καμιά φορά 1.5 (0-4)  <0.01 1.1×10-1 (0- <0.01 0 (0-2.0×10-3) <0.01 
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1.4×10-1) 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

2 (1-5) 1.4×10-1 (9.6×10-2-

1.6×10-1) 

8.2×10-5 (0-6.1×10-3) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

4 (1-6) 1.4×10-1 (1.1×10-1-

1.7×10-1) 

3.5×10-3 (0-7.6×10-3) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 
5.5 (1.5-9.5) 1.6×10-1 (1.3×10-1-

1.7×10-1) 

5.9×10-3 (0-1.9×10-2) 

IQR, interquartile range-ενδοτεταρτημοριακό εύρος; a Kruskal–Wallis rank test 
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Πίνακας 4.21. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με νόρμες ενέσιμης χρήσης υπό διαφορετικές συνθήκες (Σκέλος 4: Ε10-

Ε20), βάσει των ομάδων παρέμβασης του προγράμματος Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  

Σύνολο RS LCS Mέλη κοινωνικών 

δικτύων των RS 

Mέλη κοινωνικών 

δικτύων των LCS 

Αρνητική 

στον ΗΙV 

ομάδα 

ελέγχου 

p-value 

4 Νόρμες που αφορούν πρακτικές ενέσιμης χρήσης των ανθρώπων με τους/τις οποίους/ες κάνεις μαζί τους χρήση ουσιών 

 
Ε10 

Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 76 (25.0) 8 (38.1) 4 (26.7) 27 (19.4) 16 (28.1) 21 (29.2) 

<0.01 ουδέτερη στάσηa 72 (23.7) 2 (9.5) 1 (6.7) 28 (20.2) 22 (38.6) 19 (26.4) 

συμφωνώ πολύ 156 (51.3) 11 (52.4) 10 (66.6) 84 (60.4) 19 (33.3) 32 (44.4) 

Ε11 
Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς ΗΙV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 133 (43.8) 9 (42.9) 5 (33.3) 53 (38.1) 31 (54.4) 35 (48.6) 

<0.01 ουδέτερη στάσηa 77 (25.3) 3 (14.2) 2 (13.3) 34 (24.5) 20 (35.1) 18 (25.0) 

συμφωνώ πολύ 94 (30.9) 9 (42.9) 8 (53.4) 52 (37.4) 6 (10.5) 19 (26.4) 

Ε12 

Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις 

χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 79 (26.1) 9 (42.9) 3 (20.0) 29 (21.0) 13 (22.8) 25 (34.7) 

0.14 ουδέτερη στάσηa 59 (19.5) 2 (9.5) 2 (13.3) 25 (18.1) 15 (26.3) 15 (20.8) 

συμφωνώ πολύ 165 (54.4) 10 (47.6) 10 (66.7) 84 (60.9) 29 (50.9) 32 (44.5) 

Ε13 Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, 

θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 διαφωνώ πολύ 75 (24.7) 8 (38.1) 3 (20.0) 24 (17.3) 17 (29.3) 23 (32.4) 

<0.01 ουδέτερη στάσηa 68 (22.4) 2 (9.5) 1 (6.7) 28 (20.1) 21 (36.2) 16 (22.5) 

συμφωνώ πολύ 161 (52.9) 11 (52.4) 11 (73.3) 87 (62.6) 20 (34.5) 32 (45.1) 
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Ε14 Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, 

θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει.  

 

διαφωνώ πολύ 130 (42.9) 11 (52.4) 4 (26.7) 50 (36.0) 29 (50.9) 36 (50.7) 

<0.01 ουδέτερη στάσηa 70 (23.1) 2 (9.5) 3 (20.0) 30 (21.6) 20 (35.1) 15 (21.1) 

συμφωνώ πολύ 103 (34.0) 8 (38.1) 8 (53.3) 59 (42.4) 8 (14.0) 20 (28.2) 

Ε15 

Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, 

θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις 

χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 77 (25.4) 10 (47.6) 3 (20.0) 28 (20.3) 11 (19.3) 25 (34.7) 

0.01 ουδέτερη στάσηa 67 (22.1) 2 (9.5) 2 (13.3) 28 (20.3) 20 (35.1) 15 (20.8) 

συμφωνώ πολύ 159 (52.5) 9 (42.9) 10 (66.7) 82 (59.4) 26 (45.6) 32 (44.5) 

 
Ε16 

Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά 

από μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α με HIV. 

 

διαφωνώ πολύ 171 (57.4) 12 (60.0) 6 (40.0) 71 (53.0) 31 (54.4) 51 (70.8) 

0.16 ουδέτερη στάσηa 54 (18.1) 2 (10.0) 3 (20.0) 25 (18.6) 14 (24.6) 10 (13.9) 

συμφωνώ πολύ 73 (24.5) 6 (30.0) 6 (40.0) 38 (28.4) 12 (21.0) 11 (15.3) 

Ε17 
Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά 

από μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α χωρίς HIV. 

 

διαφωνώ πολύ 135 (45.2) 11 (55.0) 6 (40.0) 47 (34.8) 28 (49.1) 43 (59.7) 

0.04 ουδέτερη στάσηa 61 (20.4) 2 (10.0) 3 (20.0) 30 (22.2) 14 (24.6) 12 (16.7) 

συμφωνώ πολύ 103 (34.4) 7 (35.0) 6 (40.0) 58 (43.0) 15 (26.3) 17 (23.6) 

Ε18 

Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά 

από μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α που δείχνει 

πολύ βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η. 

 

διαφωνώ πολύ 166 (55.2) 13 (65.0) 6 (40.0) 67 (49.3) 32 (55.2) 48 (66.6) 

0.04 ουδέτερη στάσηa 59 (19.6) 2 (10.0) 3 (20.0) 25 (18.4) 17 (29.3) 12 (16.7) 

συμφωνώ πολύ 76 (25.2) 5 (25.0) 6 (40.0) 44 (32.3) 9 (15.5) 12 (16.7) 

Ε19 
Οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να βοηθήσω κάποιον/α, ο/η οποίος/α δεν έχει κάνει ποτέ ένεση 

ουσιών, να ξεκινήσει την ενέσιμη χρήση. 
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διαφωνώ πολύ 114 (38.0) 10 (47.6) 5 (33.3) 45 (33.1) 22 (38.6) 32 (45.1) 

0.03 ουδέτερη στάσηa 57 (19.0) 3 (14.3) 4 (26.7) 18 (13.2) 18 (31.6) 14 (19.7) 

συμφωνώ πολύ 129 (43.0) 8 (38.1) 6 (40.0) 73 (53.7) 17 (29.8) 25 (35.2) 

E20 
Εάν κάποιος/α που αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης και δεν έχει κάνει ποτέ ένεση ουσιών στο παρελθόν, μου ζητήσει τη βοήθεια μου να κάνει ένεση, οι 

άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να κάνω κάτι τέτοιο. 

 

διαφωνώ πολύ 117 (38.9) 10 (47.6) 6 (40.0) 47 (34.5) 22 (38.6) 32 (44.5) 

0.07 ουδέτερη στάσηa 59 (19.6) 4 (19.1) 3 (20.0) 19 (14.0) 18 (31.6) 15 (20.8) 

συμφωνώ πολύ 125 (41.5) 7 (33.3) 6 (40.0) 70 (51.5) 17 (29.8) 25 (34.7) 

aδιαφωνώ σε κάποιο βαθμό/ ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ/ συμφωνώ σε κάποιο βαθμό. 
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Πίνακας 4.22. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με νόρμες ενέσιμης χρήσης (Σκέλος 4: Ε10-Ε20), βάσει φύλου και 

μόλυνσης από τον HIV στα άτομα του Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες p-value HIV θετικοί ΗΙV αρνητικοί p-value 

4 Νόρμες που αφορούν πρακτικές ενέσιμης χρήσης των ανθρώπων με τους/τις οποίους/ες κάνεις μαζί τους χρήση ουσιών 

 
Ε10 

Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 76 (25.0) 58 (23.7) 18 (30.5) 

0.55 

39 (28.9) 37 (21.9) 

0.24 ουδέτερη στάσηa 72 (23.7) 59 (24.1) 13 (22.0) 27 (20.0) 45 (26.6) 

συμφωνώ πολύ 156 (51.3) 128 (52.2) 28 (47.5) 69 (51.1) 87 (51.5) 

Ε11 
Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς ΗΙV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 133 (43.8) 100 (40.8) 33 (55.9) 

0.11 

61 (45.2) 72 (42.6) 

0.23 ουδέτερη στάσηa 77 (25.3) 65 (26.5) 12 (20.4) 28 (20.7) 49 (29) 

συμφωνώ πολύ 94 (30.9) 80 (32.7) 14 (23.7) 46 (34.1) 48 (28.4) 

Ε12 

Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις 

χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 79 (26.1) 58 (23.8) 21 (35.6) 

0.17 

36 (26.9) 43 (25.4) 

0.67 ουδέτερη στάσηa 59 (19.5) 50 (20.5) 9 (15.2) 23 (17.2) 36 (21.3) 

συμφωνώ πολύ 165 (54.4) 136 (55.7) 29 (49.2) 75 (55.9) 90 (53.3) 

Ε13 Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, 

θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 διαφωνώ πολύ 75 (24.7) 56 (22.9) 19 (32.2) 

0.30 

34 (25.2) 41 (24.3) 

0.98 ουδέτερη στάσηa 68 (22.4) 55 (22.4) 13 (22.0) 30 (22.2) 38 (22.5) 

συμφωνώ πολύ 161 (52.9) 134 (54.7) 27 (45.8) 71 (52.6) 90 (53.2) 

Ε14 Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, 

θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει.  

 διαφωνώ πολύ 130 (42.9) 97 (39.7) 33 (55.9) 0.07 56 (41.5) 74 (44) 0.59 
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ουδέτερη στάσηa 70 (23.1) 58 (23.8) 12 (20.4) 29 (21.5) 41 (24.4) 

συμφωνώ πολύ 103 (34.0) 89 (36.5) 14 (23.7) 50 (37) 53 (31.6) 

Ε15 

Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, 

θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις 

χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 77 (25.4) 56 (22.9) 21 (35.6) 

0.12 

32 (23.9) 45 (26.6) 

0.86 ουδέτερη στάσηa 67 (22.1) 57 (23.4) 10 (16.9) 30 (22.4) 37 (21.9) 

συμφωνώ πολύ 159 (52.5) 131 (53.7) 28 (47.5) 72 (53.7) 87 (51.5) 

 
Ε16 

Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά 

από μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α με HIV. 

 

διαφωνώ πολύ 171 (57.4) 139 (57.9) 32 (55.2) 

0.93 

55 (42.0) 116 (69.5) 

<0.01 ουδέτερη στάσηa 54 (18.1) 43 (17.9) 11 (18.9) 28 (21.4) 26 (15.6) 

συμφωνώ πολύ 73 (24.5) 58 (24.2) 15 (25.9) 48 (36.6) 25 (14.9) 

Ε17 
Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά 

από μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α χωρίς HIV. 

 

διαφωνώ πολύ 135 (45.2) 105 (43.6) 30 (51.7) 

0.53 

50 (38.2) 85 (50.6) 

<0.01 ουδέτερη στάσηa 61 (20.4) 51 (21.2) 10 (17.3) 21 (16.0) 40 (23.8) 

συμφωνώ πολύ 103 (34.4) 85 (35.2) 18 (31.0) 60 (45.8) 43 (25.6) 

Ε18 

Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά 

από μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α που δείχνει 

πολύ βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η. 

 

διαφωνώ πολύ 166 (55.2) 130 (53.7) 36 (61.1) 

0.42 

63 (48.1) 103 (60.6) 

0.01 ουδέτερη στάσηa 59 (19.6) 47 (19.4) 12 (20.3) 24 (18.3) 35 (20.6) 

συμφωνώ πολύ 76 (25.2) 65 (26,9) 11 (18.6) 44 (33.6) 32 (18.8) 

Ε19 
Οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να βοηθήσω κάποιον/α, ο/η οποίος/α δεν έχει κάνει ποτέ ένεση 

ουσιών, να ξεκινήσει την ενέσιμη χρήση. 

 

διαφωνώ πολύ 114 (38.0) 89 (36.6) 25 (43.9) 

0.26 

48 (36.1) 66 (39.5) 

0.52 ουδέτερη στάσηa 57 (19.0) 44 (18.1) 13 (22.8) 23 (17.3) 34 (20.4) 

συμφωνώ πολύ 129 (43.0) 110 (45.3) 19 (33.3) 62 (46.6) 67 (40.1) 
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E20 
Εάν κάποιος/α που αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης και δεν έχει κάνει ποτέ ένεση ουσιών στο παρελθόν, μου ζητήσει τη βοήθεια μου να κάνει ένεση, οι 

άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να κάνω κάτι τέτοιο. 

 

διαφωνώ πολύ 117 (38.9) 92 (37.7) 25 (43.9) 

0.38 

50 (37.6) 67 (39.9) 

0.65 ουδέτερη στάσηa 59 (19.6) 46 (18.9) 13 (22.8) 24 (18.0) 35 (20.8) 

συμφωνώ πολύ 125 (41.5) 106 (43.4) 19 (33.3) 59 (44.4) 66 (39.3) 

aδιαφωνώ σε κάποιο βαθμό/ ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ/ συμφωνώ σε κάποιο βαθμό. 
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Πίνακας 4.23. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με νόρμες ενέσιμης χρήσης (Σκέλος 4: Ε10-Ε20), βάσει των συνιστωσών 

του δικτύου των συμμετεχόντων του Transmission Reduction Intervention Project (TRIP) 

Σκέλος Ερωτήσεις  Σύνολο 
Μεγάλη 

συνιστώσα 

Μικρή 

συνιστώσαa 

Απομονωμένοι 

συμμετέχοντες 
p-value 

4 Νόρμες για άτομα που κάνω μαζί τους ενέσιμη χρήση ουσιών κάτω από διαφορετικές συνθήκες 

 
Ε10 

Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει.   

 

διαφωνώ πολύ 76 (25.0) 48 (22.6) 6 (25.0) 22 (32.4) 

0.17 ουδέτερη στάσηb 72 (23.7) 55 (25.9) 2 (8.3) 15 (22.1) 

συμφωνώ πολύ 156 (51.3) 109 (51.4) 16 (66.7) 31 (45.6) 

Ε11 
Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς ΗΙV είχε μόλις χρησιμοποιήσει.  

 

διαφωνώ πολύ 133 (43.8) 91 (42.9) 8 (33.3) 34 (50.0) 

0.24 ουδέτερη στάσηb 77 (25.3) 57 (26.9) 4 (16.7) 16 (23.5) 

συμφωνώ πολύ 94 (30.9) 64 (30.2) 12 (50.0) 18 (26.5) 

Ε12 

Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις 

χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 79 (26.1) 48 (22.8) 5 (20.8) 26 (38.2) 

0.05 ουδέτερη στάσηb 59 (19.5) 45 (21.3) 2 (8.3) 12 (17.7) 

συμφωνώ πολύ 165 (54.4) 118 (55.9) 17 (70.8) 30 (44.1) 

Ε13 Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, 

θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 διαφωνώ πολύ 75 (24.7) 44 (20.8) 7 (28.0) 24 (35.8) 

0.04 ουδέτερη στάσηb 68 (22.4) 54 (25.5) 2 (8.0) 12 (17.9) 

συμφωνώ πολύ 161 (52.9) 114 (53.8) 16 (64.0) 31 (46.3) 

Ε14 Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, 

θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει.  
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διαφωνώ πολύ 130 (42.9) 86 (40.6) 9 (37.5) 35 (52.2) 

0.33 ουδέτερη στάσηb 70 (23.1) 53 (25.0) 4 (16.7) 13 (19.4) 

συμφωνώ πολύ 103 (34.0) 73 (34.4) 11 (45.8) 19 (28.4) 

Ε15 

Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, 

θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις 

χρησιμοποιήσει.  

 

διαφωνώ πολύ 77 (25.4) 45 (21.3) 6 (25.0) 26 (38.2) 

0.02 ουδέτερη στάσηb 67 (22.1) 53 (25.1) 2 (8.3) 12 (17.7) 

συμφωνώ πολύ 159 (52.5) 113 (53.6) 16 (66.7) 30 (44.1) 

 
Ε16 

Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά 

από μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α με HIV. 

 

διαφωνώ πολύ 171 (57.4) 109 (52.4) 14 (63.6) 48 (70.6) 

0.08 ουδέτερη στάσηb 54 (18.1) 44 (21.2) 2 (9.1) 8 (11.8) 

συμφωνώ πολύ 73 (24.5) 55 (26.4) 6 (27.3) 12 (17.7) 

Ε17 
Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά 

από μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α χωρίς HIV. 

 

διαφωνώ πολύ 135 (45.2) 84 (40.0) 11 (52.4) 40 (58.8) 

0.09 ουδέτερη στάσηb 61 (20.4) 48 (22.9) 3 (14.3) 10 (14.7) 

συμφωνώ πολύ 103 (34.4) 78 (37.1) 7 (33.3) 18 (26.5) 

Ε18 

Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά 

από μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α που δείχνει 

πολύ βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η. 

 

διαφωνώ πολύ 166 (55.2) 106 (50.5) 14 (60.9) 46 (67.7) 

0.16 ουδέτερη στάσηb 59 (19.6) 46 (21.9) 4 (17.4) 9 (13.2) 

συμφωνώ πολύ 76 (25.2) 58 (27.6) 5 (21.7) 13 (19.1) 

Ε19 
Οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να βοηθήσω κάποιον/α, ο/η οποίος/α δεν έχει κάνει ποτέ ένεση 

ουσιών, να ξεκινήσει την ενέσιμη χρήση. 

 διαφωνώ πολύ 114 (38.0) 73 (34.9) 10 (41.7) 31 (46.3) 0.53 
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ουδέτερη στάσηb 57 (19.0) 42 (20.1) 5 (20.8) 10 (14.9) 

συμφωνώ πολύ 129 (43.0) 94 (45.0) 9 (37.5) 26 (38.8) 

Ε20 
Εάν κάποιος/α που αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης και δεν έχει κάνει ποτέ ένεση ουσιών στο παρελθόν, μου ζητήσει τη βοήθεια μου να κάνει ένεση, οι 

άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να κάνω κάτι τέτοιο. 

 

διαφωνώ πολύ 117 (38.9) 76 (36.4) 10 (41.7) 31 (45.6) 

0.40 ουδέτερη στάσηb 59 (19.6) 41 (19.6) 7 (29.2) 11 (16.2) 

συμφωνώ πολύ 125 (41.5) 92 (44.0) 7 (29.2) 26 (38.2) 

a Συνολικά οι συνιστώσες του δικτύου με 2-10 άτομα; bδιαφωνώ σε κάποιο βαθμό/ ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ/ συμφωνώ σε κάποιο βαθμό. 
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Πίνακας 4.24. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με νόρμες ενέσιμης χρήσης (Σκέλος 4: Ε10-Ε20), βάσει του 2-πυρήνα 

και του 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας του δικτύου των συμμετεχόντων του Transmission Reduction Intervention 

Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  
Σύνολο 2-πυρήνας Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 3-πυρήνας Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 

4 Νόρμες που αφορούν πρακτικές ενέσιμης χρήσης των ανθρώπων με τους/τις οποίους/ες κάνεις μαζί τους χρήση ουσιών 

 
Ε10 

Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 76 (25.0) 32 (20.3) 44 (30.1) 

0.10 

24 (25.3) 52 (24.9) 

0.99 ουδέτερη στάσηa 72 (23.7) 37 (23.4) 35 (24.0) 22 (23.2) 50 (23.9) 

συμφωνώ πολύ 156 (51.3) 89 (56.3) 67 (45.9) 49 (51.6) 107 (51.2) 

Ε11 
Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς ΗΙV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 133 (43.8) 68 (43.0) 65 (44.5) 

0.96 

47 (49.5) 86 (41.2) 

0.08 ουδέτερη στάσηa 77 (25.3) 41 (26.0) 36 (24.7) 27 (28.4) 50 (23.9) 

συμφωνώ πολύ 94 (30.9) 49 (31.0) 45 (30.8) 21 (22.1) 73 (34.9) 

Ε12 

Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις 

χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 79 (26.1) 30 (19.1) 49 (33.6) 

0.01 

21 (22.3) 58 (27.7) 

0.52 ουδέτερη στάσηa 59 (19.5) 31 (19.8) 28 (19.2) 21 (22.3) 38 (18.2) 

συμφωνώ πολύ 165 (54.4) 96 (61.2) 69 (47.3) 52 (55.3) 113 (54.1) 

Ε13 Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, 

θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 διαφωνώ πολύ 75 (24.7) 27 (17.1) 48 (32.9) 

<0.01 

22 (23.2) 53 (25.4) 

0.71 ουδέτερη στάσηa 68 (22.4) 40 (25.3) 28 (19.2) 24 (25.3) 44 (21.1) 

συμφωνώ πολύ 161 (52.9) 91 (57.6) 70 (47.9) 49 (51.6) 112 (53.6) 
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Ε14 Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, 

θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει.  

 

διαφωνώ πολύ 130 (42.9) 63 (39.9) 67 (46.2) 

0.48 

45 (47.4) 85 (40.9) 

0.09 ουδέτερη στάσηa 70 (23.1) 40 (25.3) 30 (20.7) 26 (27.4) 44 (21.1) 

συμφωνώ πολύ 103 (34.0) 55 (34.8) 48 (33.1) 24 (25.3) 79 (38.0) 

Ε15 

Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, 

θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις 

χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 77 (25.4) 27 (17.2) 50 (34.3) 

<0.01 

19 (20.2) 58 (27.8) 

0.19 ουδέτερη στάσηa 67 (22.1) 39 (24.8) 28 (19.2) 26 (27.7) 41 (19.6) 

συμφωνώ πολύ 159 (52.5) 91 (58.0) 68 (46.6) 49 (52.1) 110 (52.6) 

 
Ε16 

Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά 

από μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α με HIV. 

 

διαφωνώ πολύ 171 (57.4) 76 (49.0) 95 (66.4) 

<0.01 

45 (48.4) 126 (61.5) 

0.03 ουδέτερη στάσηa 54 (18.1) 31 (20.0) 23 (16.1) 16 (17.2) 38 (18.5) 

συμφωνώ πολύ 73 (24.5) 48 (31.0) 25 (17.5) 32 (34.4) 41 (20.0) 

Ε17 
Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά 

από μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α χωρίς HIV. 

 

διαφωνώ πολύ 135 (45.2) 61 (39.1) 74 (51.7) 

0.03 

40 (43.0) 95 (46.1) 

0.05 ουδέτερη στάσηa 61 (20.4) 31 (19.9) 30 (21.0) 13 (14.0) 48 (23.3) 

συμφωνώ πολύ 103 (34.4) 64 (41.0) 39 (27.3) 40 (43.0) 63  (30.6) 

Ε18 

Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά 

από μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α που δείχνει 

πολύ βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η. 

 

διαφωνώ πολύ 166 (55.2) 80 (51.3) 86 (59.3) 

0.13 

53 (57.0) 113 (54.3) 

0.22 ουδέτερη στάσηa 59 (19.6) 29 (18.6) 30 (20.7) 13 (14.0) 46 (22.1) 

συμφωνώ πολύ 76 (25.2) 47 (30.1) 29 (20.0) 27 (29.0) 49 (23.6) 

Ε19 
Οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να βοηθήσω κάποιον/α, ο/η οποίος/α δεν έχει κάνει ποτέ ένεση 

ουσιών, να ξεκινήσει την ενέσιμη χρήση. 
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διαφωνώ πολύ 114 (38.0) 54 (34.8) 60 (41.4) 

<0.01 

31 (34.1) 83 (39.7) 

0.46 ουδέτερη στάσηa 57 (19.0) 22 (14.2) 35 (24.1) 16 (17.5) 41 (19.6) 

συμφωνώ πολύ 129 (43.0) 79 (51.0) 50 (34.5) 44 (48.4) 85 (40.7) 

E20 
Εάν κάποιος/α που αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης και δεν έχει κάνει ποτέ ένεση ουσιών στο παρελθόν, μου ζητήσει τη βοήθεια μου να κάνει ένεση, οι 

άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να κάνω κάτι τέτοιο. 

 

διαφωνώ πολύ 117 (38.9) 57 (36.8) 60 (41.1) 

<0.01 

32 (35.2) 85 (40.5) 

0.28 ουδέτερη στάσηa 59 (19.6) 21 (13.6) 38 (26.0) 15 (16.5) 44 (20.9) 

συμφωνώ πολύ 125 (41.5) 77 (49.7) 48 (32.9) 44 (48.4) 81 (38.6) 

aδιαφωνώ σε κάποιο βαθμό/ ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ/ συμφωνώ σε κάποιο βαθμό. 
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Πίνακας 4.25. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με νόρμες ενέσιμης χρήσης (Σκέλος 4: Ε10-Ε20), βάσει των 3-κλικών 

του 2-πυρήνα και του 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας του δικτύου των συμμετεχόντων του Transmission Reduction 

Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  
Σύνολο 3-κλίκες του 

2-πυρήνα 

Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 3-κλίκες του 

3-πυρήνα 

Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 

4 Νόρμες που αφορούν πρακτικές ενέσιμης χρήσης των ανθρώπων με τους/τις οποίους/ες κάνεις μαζί τους χρήση ουσιών 

 
Ε10 

Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 76 (25.0) 26 (18.8) 50 (30.1) 

0.04 

21 (23.3) 55 (25.7) 

0.88 ουδέτερη στάσηa 72 (23.7) 31 (22.5) 41 (24.7) 21 (23.3) 51 (23.8) 

συμφωνώ πολύ 156 (51.3) 81 (58.7) 75 (45.2) 48 (53.4) 108 (50.5) 

Ε11 
Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς ΗΙV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 133 (43.8) 57 (41.3) 76 (45.8) 

0.73 

42 (46.7) 91 (42.5) 

0.16 ουδέτερη στάσηa 77 (25.3) 36 (26.1) 41 (24.7) 27 (30.0) 50 (23.4) 

συμφωνώ πολύ 94 (30.9) 45 (32.6) 49 (29.5) 21 (23.3) 73 (34.1) 

Ε12 

Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις 

χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 79 (26.1) 23 (16.8) 56 (33.7) 

<0.01 

18 (20.2) 61 (28.5) 

0.24 ουδέτερη στάσηa 59 (19.5) 26 (19.0) 33 (19.9) 21 (23.6) 38 (17.8) 

συμφωνώ πολύ 165 (54.4) 88 (64.2) 77 (46.4) 50 (56.2) 115 (53.7) 

Ε13 Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, 

θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 διαφωνώ πολύ 75 (24.7) 21 (15.2) 54 (32.5) 

<0.01 

19 (21.1) 56 (26.2) 

0.42 ουδέτερη στάσηa 68 (22.4) 35 (25.4) 33 (19.9) 24 (26.7) 44 (20.5) 

συμφωνώ πολύ 161 (52.9) 82 (59.4) 79 (47.6) 47 (52.2) 114 (53.3) 
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Ε14 Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, 

θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει.  

 

διαφωνώ πολύ 130 (42.9) 53 (38.4) 77 (46.7) 

0.35 

40 (44.4) 90 (42.2) 

0.14 ουδέτερη στάσηa 70 (23.1) 35 (25.4) 35 (21.2) 26 (28.9) 44 (20.7) 

συμφωνώ πολύ 103 (34.0) 50 (36.2) 53 (32.1) 24 (26.7) 79 (37.1) 

Ε15 

Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, 

θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις 

χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 77 (25.4) 21 (15.3) 56 (33.7) 

<0.01 

17 (19.1) 60 (28.1) 

0.13 ουδέτερη στάσηa 67 (22.1) 33 (24.1) 34 (20.5) 25 (28.1) 42 (19.6) 

συμφωνώ πολύ 159 (52.5) 83 (60.6) 76 (45.8) 47 (52.8) 112 (52.3) 

 
Ε16 

Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά 

από μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α με HIV. 

 

διαφωνώ πολύ 171 (57.4) 67 (49.6) 104 (63.8) 

0.05 

43 (48.9) 128 (61.0) 

0.07 ουδέτερη στάσηa 54 (18.1) 28 (20.7) 26 (16.0) 16 (18.2) 38 (18.1) 

συμφωνώ πολύ 73 (24.5) 40 (29.7) 33 (20.2) 29 (32.9) 44 (20.9) 

Ε17 
Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά 

από μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α χωρίς HIV. 

 

διαφωνώ πολύ 135 (45.2) 52 (38.5) 83 (50.6) 

0.07 

38 (43.2) 97 (46.0) 

0.13 ουδέτερη στάσηa 61 (20.4) 28 (20.7) 33 (20.1) 13 (14.8) 48 (22.7) 

συμφωνώ πολύ 103 (34.4) 55 (40.8) 48 (29.3) 37 (42.0) 66 (31.3) 

Ε18 

Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά 

από μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α που δείχνει 

πολύ βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η. 

 

διαφωνώ πολύ 166 (55.2) 71 (52.6) 95 (57.2) 

0.42 

51 (57.9) 115 (54.0) 

0.40 ουδέτερη στάσηa 59 (19.6) 25 (18.5) 34 (20.5) 13 (14.8) 46 (21.6) 

συμφωνώ πολύ 76 (25.2) 39 (28.9) 37 (22.3) 24 (27.3) 52 (24.4) 

Ε19 
Οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να βοηθήσω κάποιον/α, ο/η οποίος/α δεν έχει κάνει ποτέ ένεση 

ουσιών, να ξεκινήσει την ενέσιμη χρήση. 
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διαφωνώ πολύ 114 (38.0) 43 (32.1) 71 (42.8) 

<0.01 

29 (33.7) 85 (39.7) 

0.55 ουδέτερη στάσηa 57 (19.0) 19 (14.2) 38 (22.9) 16 (18.6) 41 (19.2) 

συμφωνώ πολύ 129 (43.0) 72 (53.7) 57 (34.3) 41 (47.7) 88 (41.1) 

E20 
Εάν κάποιος/α που αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης και δεν έχει κάνει ποτέ ένεση ουσιών στο παρελθόν, μου ζητήσει τη βοήθεια μου να κάνει ένεση, οι 

άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να κάνω κάτι τέτοιο. 

 

διαφωνώ πολύ 117 (38.9) 46 (34.3) 71 (42.5) 

<0.01 

30 (34.9) 87 (40.5) 

0.39 ουδέτερη στάσηa 59 (19.6) 18 (13.4) 41 (24.6) 15 (17.4) 44 (20.5) 

συμφωνώ πολύ 125 (41.5) 70 (52.2) 55 (32.9) 41 (47.7) 84 (39.0) 

aδιαφωνώ σε κάποιο βαθμό/ ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ/ συμφωνώ σε κάποιο βαθμό. 
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Πίνακας 4.26. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με νόρμες ενέσιμης χρήσης (Σκέλος 4: Ε10-Ε20), βάσει των 4-κλικών 

του 2-πυρήνα και του 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας του δικτύου των συμμετεχόντων του Transmission Reduction 

Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  Σύνολο 
4-κλίκες του 2-πυρήνα 

και του 3-πυρήνα 

Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 
p-value 

4 Νόρμες για άτομα που κάνω μαζί τους ενέσιμη χρήση ουσιών κάτω από διαφορετικές συνθήκες 

 
Ε10 

Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί 

τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 76 (25.0) 8 (17.0) 68 (26.5) 

0.34 ουδέτερη στάσηa 72 (23.7) 11 (23.4) 61 (23.7) 

συμφωνώ πολύ 156 (51.3) 28 (59.6) 128 (49.8) 

Ε11 
Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί 

τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς ΗΙV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 133 (43.8) 22 (46.8) 111 (43.2) 

0.86 ουδέτερη στάσηa 77 (25.3) 12 (25.5) 65 (25.3) 

συμφωνώ πολύ 94 (30.9) 13 (27.7) 81 (31.5) 

Ε12 

Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί 

τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ 

άρρωστος/η είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 79 (26.1) 10 (21.7) 69 (26.8) 

0.75 ουδέτερη στάσηa 59 (19.5) 10 (21.7) 49 (19.1) 

συμφωνώ πολύ 165 (54.4) 26 (56.6) 139 (54.1) 

Ε13 Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση 

μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 διαφωνώ πολύ 75 (24.7) 8 (17.0) 67 (26.1) 

0.34 ουδέτερη στάσηa 68 (22.4) 10 (21.3) 58 (22.5) 

συμφωνώ πολύ 161 (52.9) 29 (61.7) 132 (51.4) 
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Ε14 Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση 

μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 130 (42.9) 21 (44.7) 109 (42.6) 

0.95 ουδέτερη στάσηa 70 (23.1) 11 (23.4) 59 (23.0) 

συμφωνώ πολύ 103 (34.0) 15 (31.9) 88 (34.4) 

Ε15 

Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση 

μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ 

άρρωστος/η είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 77 (25.4) 9 (19.6) 68 (26.5) 

0.61 ουδέτερη στάσηa 67 (22.1) 11 (23.9) 56 (21.8) 

συμφωνώ πολύ 159 (52.5) 26 (56.5) 133 (51.7) 

 

Ε16 

Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά 

μου μετά από μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε 

κάποιον/α με HIV. 

 

διαφωνώ πολύ 171 (57.4) 19 (42.2) 152 (60.1) 

0.05 ουδέτερη στάσηa 54 (18.1) 9 (20.0) 45 (17.8) 

συμφωνώ πολύ 73 (24.5) 17 (37.8) 56 (22.1) 

Ε17 

Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά 

μου μετά από μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε 

κάποιον/α χωρίς HIV. 

 

διαφωνώ πολύ 135 (45.2) 18 (40.0) 117 (46.1) 

<0.01 ουδέτερη στάσηa 61 (20.4) 3 (6.7) 58 (22.8) 

συμφωνώ πολύ 103 (34.4) 24 (53.3) 79 (31.1) 

Ε18 

Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά 

μου μετά από μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε 

κάποιον/α που δείχνει πολύ βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η. 

 

διαφωνώ πολύ 166 (55.2) 24 (53.4) 142 (55.5) 

0.29 ουδέτερη στάσηa 59 (19.6) 6 (13.3) 53 (20.7) 

συμφωνώ πολύ 76 (25.2) 15 (33.3) 61 (23.8) 
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Ε19 
Οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να βοηθήσω κάποιον/α, ο/η οποίος/α δεν έχει κάνει 

ποτέ ένεση ουσιών, να ξεκινήσει την ενέσιμη χρήση. 

 

διαφωνώ πολύ 114 (38.0) 17 (37.8) 97      (38.0) 

0.52 ουδέτερη στάσηa 57 (19.0) 6 (13.3) 51 (20.0) 

συμφωνώ πολύ 129 (43.0) 22 (48.9) 107 (42.0) 

Ε20 
Εάν κάποιος/α που αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης και δεν έχει κάνει ποτέ ένεση ουσιών στο παρελθόν, μου ζητήσει τη βοήθεια μου να κάνει 

ένεση, οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να κάνω κάτι τέτοιο. 

 

διαφωνώ πολύ 117 (38.9) 17 (37.8) 100 (39.1) 

0.41 ουδέτερη στάσηa 59 (19.6) 6 (13.3) 53 (20.7) 

συμφωνώ πολύ 125 (41.5) 22 (48.9) 103 (40.2) 

aδιαφωνώ σε κάποιο βαθμό/ ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ/ συμφωνώ σε κάποιο βαθμό. 
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Πίνακας 4.27. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με νόρμες ενέσιμης χρήσης (Σκέλος 4: Ε10-Ε20) και βαθμός 

κεντρικότητας, πυκνότητα κεντρικότητας και ενδιαμεσότητα κεντρικότητας στο δίκτυο των συμμετεχόντων του Transmission 

Reduction Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  
Βαθμός 

κεντρικότητας (ΙQR) 

p-

valuea 

Πυκνότητα  

κεντρικότητας (IQR) 

p-

valuea 

Ενδιαμεσότητα 

κεντρικότητας (ΙQR) 

p-

valuea 

4 Νόρμες για άτομα που κάνω μαζί τους ενέσιμη χρήση ουσιών κάτω από διαφορετικές συνθήκες 

 
Ε10 

Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 1 (0-4) 

0.10 

1.1×10-1  (0- 

1.5×10-1) 

0.22 

0 (0-3.8×10-3) 

0.34 
ουδέτερη στάσηb 2 (1-4) 1.3×10-1 (8.6×10-2-

1.6×10-1) 

0 (0-4.3×10-3) 

συμφωνώ πολύ 2 (1-5) 1.3×10-1 (1.2×10-2-

1.6×10-1) 

2.7×10-6 (0-7.3×10-3) 

Ε11 
Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς ΗΙV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 2 (0-5) 

0.88 

1.2×10-1 (0- 

1.6×10-1) 

0.57 

0 (0-4.4×10-3) 

0.73 
ουδέτερη στάσηb 2 (1-5) 1.3×10-1 (1.1×10-2-

1.6×10-1) 

4.8×10-5 (0-6.2×10-3) 

συμφωνώ πολύ 2 (1-5) 1.3×10-1 (1.2×10-2-

1.5×10-1) 

0 (0-5.0×10-3) 

Ε12 

Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις 

χρησιμοποιήσει. 

 
διαφωνώ πολύ 1 (0-4) 

<0.01 
1.1×10-1  (0- 

1.5×10-1) 
0.04 

0 (0-2.0×10-3) 
0.04 



257 
 

ουδέτερη στάσηb 3 (1-5) 1.4×10-1 (7.6×10-2-

1.6×10-1) 

4.1×10-4 (0-7.4×10-3) 

συμφωνώ πολύ 2 (1-5) 1.3×10-1 (1.5×10-2-

1.6×10-1) 

0 (0-5.6×10-3) 

Ε13 Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 διαφωνώ πολύ 1 (0-4) 

0.02 

1.1×10-1 (0- 

1.5×10-1) 

0.06 

0 (0-3.1×10-3) 

0.08 
ουδέτερη στάσηb 2.5 (1-5) 1.4×10-1 (9.7×10-2-

1.6×10-1) 

3.2×10-4 (0-7.5×10-3) 

συμφωνώ πολύ 2 (1-5) 1.3×10-1 (1.3×10-2-

1.6×10-1) 

0 (0-6.0×10-3) 

Ε14 Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 2 (0-5) 

0.45 

1.2×10-1 (0- 

1.6×10-1) 

0.40 

0 (0-4.1×10-3) 

0.31 
ουδέτερη στάσηb 3 (1-5) 1.4×10-1 (9.6×10-2-

1.6×10-1) 

3.2×10-4 (0-7.6×10-3) 

συμφωνώ πολύ 2 (1-5) 1.3×10-1 (1.5×10-2-

1.6×10-1) 

0 (0-5.0×10-3) 

Ε15 

Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα 

έφερναν αντίρρηση στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις 

χρησιμοποιήσει. 

 

διαφωνώ πολύ 1 (0-3) 

<0.01 

1.1×10-1 (0- 

1.4×10-1) 

0.01 

0 (0-5.6×10-4) 

<0.01 
ουδέτερη στάσηb 3 (1-6) 1.4×10-1 (9.6×10-2-

1.6×10-1) 

9.3×10-4 (0-9.4×10-3) 

συμφωνώ πολύ 2 (1-5) 1.3×10-1 (1.3×10-2-

1.6×10-1) 

0 (0-5.0×10-3) 
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Ε16 

Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά από 

μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α με HIV. 

 

διαφωνώ πολύ 2 (0-4) 

<0.01 

1.1×10-1 (0- 

1.5×10-1) 

<0.01 

0 (0-3.6×10-3) 

<0.01 
ουδέτερη στάσηb 2 (1-4) 1.3×10-1 (1.0×10-1-

1.6×10-1) 

0 (0-4.1×10-3) 

συμφωνώ πολύ 4 (1-6) 1.5×10-1 (9.5×10-2-

1.7×10-1) 

2.7×10-3 (0-1.1×10-2) 

Ε17 
Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά από 

μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α χωρίς HIV. 

 

διαφωνώ πολύ 2 (0-4) 

0.01 

1.1×10-1 (0- 

1.5×10-1) 

<0.01 

0 (0-3.6×10-3) 

<0.01 
ουδέτερη στάσηb 2 (1-4) 1.3×10-1 (9.7×10-2-

1.5×10-1) 

0 (0-2.5×10-3) 

συμφωνώ πολύ 3 (1-6) 1.4×10-1 (9.5×10-2-

1.7×10-1) 

7.2×10-4 (0-9.4×10-3) 

Ε18 

Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά από 

μένα οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α που δείχνει πολύ 

βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η. 

 

διαφωνώ πολύ 2 (0-4) 

0.16 

1.2×10-1 (0- 

1.5×10-1) 

0.16 

0 (0-3.9×10-3) 

0.18 
ουδέτερη στάσηb 2 (1-4) 1.3×10-1 (9.6×10-2-

1.5×10-1) 

4.8×10-5 (0-4.1×10-3) 

συμφωνώ πολύ 3 (1-5.5) 1.4×10-1 (9.6×10-2-

1.6×10-1) 

8.5×10-5 (0-1.2×10-2) 

Ε19 
Οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να βοηθήσω κάποιον/α, ο/η οποίος/α δεν έχει κάνει ποτέ ένεση 

ουσιών, να ξεκινήσει την ενέσιμη χρήση. 

 
διαφωνώ πολύ 2 (0-4) 

0.05 
1.2×10-1 (0- 

1.5×10-1) 
0.33 

0  (0-2.0×10-3) 
0.07 
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ουδέτερη στάσηb 1 (1-5) 1.3×10-1 (1.9×10-2-

1.6×10-1) 

0 (0-3.9×10-3) 

συμφωνώ πολύ 3 (1-5) 1.3×10-1 (1.5×10-2-

1.6×10-1) 

3.2×10-5 (0-8.3×10-3) 

Ε20 
Εάν κάποιος/α που αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης και δεν έχει κάνει ποτέ ένεση ουσιών στο παρελθόν, μου ζητήσει τη βοήθεια μου να κάνει ένεση, οι άνθρωποι 

με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να κάνω κάτι τέτοιο. 

 

διαφωνώ πολύ 2 (0-4) 

0.05 

1.2×10-1 (0- 

1.5×10-1) 

0.35 

0 (0-2.0×10-3) 

0.04 
ουδέτερη στάσηb 1 (1-4) 1.2×10-1 (1.2×10-2-

1.6×10-1) 

0 (0-3.8×10-3) 

συμφωνώ πολύ 3 (1-6) 1.3×10-1 (1.7×10-2-

1.6×10-1) 

1.4×10-4 (0-8.7×10-3) 

IQR, interquartile range-ενδοτεταρτημοριακό εύρος; a Kruskal–Wallis rank test; b διαφωνώ σε κάποιο βαθμό/ ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ/ συμφωνώ σε κάποιο βαθμό 
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Πίνακας 4.28. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης/σεξουαλικές συμπεριφορές (Σκέλος 

5: Ε21-Ε25 και Σκέλος 6: Ε26-Ε29), βάσει των ομάδων παρέμβασης του προγράμματος Transmission Reduction 

Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  

Σύνολο RS LCS Mέλη κοινωνικών 

δικτύων των RS 

Mέλη κοινωνικών 

δικτύων των LCS 

Αρνητική 

στον ΗΙV 

ομάδα 

ελέγχου 

p-value 

5 Συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης 

 
Ε21 

Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες σύριγγα την οποία κάποιος/α άλλος/η είχε χρησιμοποιήσει 

πριν για να κάνει ένεση; 

 

καμία φορά 201 (64.4) 10 (47.6) 13 (76.4) 86 (61.4) 30 (50.8) 62 (82.7)  

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από 

τις μισές περιπτώσεις 

97 (31.1) 10 (47.6) 2 (11.8) 47 (33.6) 26 (44.1) 12 (16.0) 

<0.01 
σχεδόν στις μισές / περισσότερες 

από τις μισές περιπτώσεις 

10 (3.2) 0  2 (11.8) 4 (2.9) 3 (5.1) 1 (1.3) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις 

περιπτώσεις 

4 (1.3) 1 (4.8) 0  3 (2.1) 0  0  

Ε22 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό έδωσες σε κάποιον/α σύριγγα για να την χρησιμοποιήσει, την οποία είχες εσύ 

ήδη χρησιμοποιήσει για να κάνεις ένεση; 

 

καμία φορά 205 (65.7) 14 (66.7) 14 (82.3) 87 (62.1) 34 (57.6) 56 (74.7) 

0.10 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από 

τις μισές περιπτώσεις 

92 (29.5) 6 (28.5) 2 (11.8) 43 (30.7) 25 (42.4) 16 (21.3) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες 

από τις μισές περιπτώσεις 

9 (2.9) 0  1 (5.9) 5 (3.6) 0  3 (4.0) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις 

περιπτώσεις 

6 (1.9) 1 (4.8) 0  5 (3.6) 0  0  

Ε23 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες τάσι ή άλλα σύνεργα, τα οποία κάποιος/α άλλος/η είχε πριν 

χρησιμοποιήσει για να κάνει ένεση; 
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καμία φορά 122 (39.1) 5 (23.8) 9 (52.9) 50 (35.7) 15 (25.4) 43 (57.3) 

<0.01 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από 

τις μισές περιπτώσεις 

131 (42.0) 13 (61.9) 4 (23.5) 64 (45.7) 25 (42.4) 25 (33.3) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες 

από τις μισές περιπτώσεις 

45 (14.4) 2 (9.5) 3 (17.7) 18 (12.9) 16 (27.1) 6 (8.1) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις 

περιπτώσεις 

14 (4.5) 1 (4.8) 1 (5.9) 8 (5.7) 3 (5.1) 1 (1.3) 

Ε24 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό έδωσες σε κάποιον/α τάσι ή άλλα σύνεργα, τα οποία είχες εσύ ήδη 

χρησιμοποιήσει για να κάνεις ένεση; 

 

καμία φορά 143 (45.8) 7 (33.3) 13 (76.5) 62 (44.2) 19 (32.2) 42 (56.0) 

<0.01 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από 

τις μισές περιπτώσεις 

110 (35.3) 12 (57.2) 2 (11.9) 48 (34.3) 26 (44.1) 22 (29.3) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες 

από τις μισές περιπτώσεις 

41 (13.1) 0  1 (5.8) 19 (13.6) 13 (22.0) 8 (10.7) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις 

περιπτώσεις 

18 (5.8) 2 (9.5) 1 (5.8) 11 (7.9) 1 (1.7) 3 (4.0) 

Ε25 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες σύριγγα δικιά σου για να ρίξεις κάποια ουσία μέσα στη σύριγγα 

άλλου/ης ή κάποιος/α άλλος/η έριξε από τη δικιά του/της σύριγγα κάποια ουσία μέσα στη δικιά σου; 

 

καμία φορά 235 (75.3) 13 (61.9) 14 (82.3) 106 (75.7) 38 (64,4) 64 (85.3) 

0.11 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από 

τις μισές περιπτώσεις 

64 (20.5) 8 (38.1) 2 (11.8) 30 (21.5) 15 (25.4) 9 (12.1) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες 

από τις μισές περιπτώσεις 

10 (3.2) 0  1 (5.9) 3 (2.1) 5 (8.5) 1 (1.3) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις 

περιπτώσεις 

3 (1.0) 0  0  1 (0.7) 1 (1.7) 1 (1.3) 

6 Συμπεριφορές σεξουαλικής επαφής 

 

E26 

Κατά τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις χρησιμοποιήσει κάποιες ουσίες ως «σεξουαλικό φάρμακο», δηλαδή ως φάρμακο για να είναι το σεξ 

ευκολότερο, ή για να κρατήσει η σεξουαλική επαφή περισσότερο ή για να είναι το σεξ καλύτερο; 0.34 

όχι 123 (75.5) 17 (94.4) 5 (71.4) 55 (74.3) 14 (77.8) 32 (69.6) 
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ναι 40 (24.5) 1 (5.6) 2 (28.6) 19 (25.7) 4 (22.2) 14 (30.4) 

Ε27 

Άτομα με ετεροφυλόφιλο προσανατολισμό: Για τους άνδρες: Με πόσες διαφορετικές γυναίκες είχες κολπική ή πρωκτική σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 

6 μήνες; Με πόσες από αυτές τις συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; Για τις γυναίκες: Με πόσους διαφορετικούς άνδρες είχες κολπική ή 

πρωκτική σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; Με πόσους από αυτούς τους συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; 

 

καμιά φορά 113 (44.3) 10 (55.5) 5 (45.4) 58 (49.1) 15 (33.3) 25 (39.7) 

0.63 σε μερικές περιπτώσεις 54 (21.2) 3 (16.7) 2 (18.2) 25 (21.2) 9 (20.0) 15 (23.8) 

σε όλες τις περιπτώσεις 88 (34.5) 5 (27.8) 4 (36.4) 35 (29.7) 21 (46.7) 23 (36.5) 

Ε28 

Άτομα με ομοφυλόφιλο προσανατολισμό: Για τους άνδρες: Με πόσους διαφορετικούς άνδρες είχες πρωκτική σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; 

Με πόσους από αυτούς τους συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; Για τις γυναίκες: Με πόσες διαφορετικές γυναίκες είχες σεξουαλική επαφή 

τους τελευταίους 6 μήνες; Με πόσες από αυτές τις συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; 

 

καμιά φορά 4 (40.0) 0  0  4 (57.1) 0  0  

0.41 σε μερικές περιπτώσεις 0  0  0  0  0  0  

σε όλες τις περιπτώσεις 6 (60.0) 1 (100) 0  3 (42.9) 1 (100) 1 (100) 

Ε29 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν είχες σεξουαλική επαφή σε χώρο όπου γινόταν ομαδικό σεξ, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες διαφορετικό προφυλακτικό με 

τον/την κάθε ερωτικό/ή σύντροφο που είχες σεξουαλική επαφή; 

 

καμιά φορά 3 (27.3) 0  0  2 (28.6) 1 (25.0) 0  

0.48 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από 

τις μισές περιπτώσεις 

2 (18.2) 0  0  1 (14.3) 1 (25.0) 0  

σχεδόν στις μισές / περισσότερες 

από τις μισές περιπτώσεις 

1 (9.1) 0  0  0  1 (25.0) 0  

 σχεδόν σε όλες / σε όλες τις 

περιπτώσεις 

5 (45.4) 0  0  4 (57.1) 1 (25.0) 0  
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Πίνακας 4.29. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης/σεξουαλικές συμπεριφορές (Σκέλος 

5: Ε21-Ε25 και Σκέλος 6: Ε26-Ε29), βάσει φύλου και μόλυνσης από τον HIV στα άτομα του Transmission Reduction 

Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες p-value ΗΙV θετικοί HIV αρνητικοί p-value 

5 Συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης 

 
Ε21 

Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες σύριγγα την οποία κάποιος/α άλλος/η είχε χρησιμοποιήσει πριν για να 

κάνει ένεση; 

 

καμία φορά 201 (64.4) 164 (64.6) 37 (63.8) 

0.80 

81 (58.3) 120 (69.3) 

0.06 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 97 (31.1) 78 (30.7) 19 (32.8) 48 (34.5) 49 (28.3) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 10 (3.2) 8 (3.1) 2 (3.4) 8 (5.8) 2 (1.2) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 4 (1.3) 4 (1.6) 0  2 (1.4) 2 (1.2) 

Ε22 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό έδωσες σε κάποιον/α σύριγγα για να την χρησιμοποιήσει, την οποία είχες εσύ ήδη 

χρησιμοποιήσει για να κάνεις ένεση; 

 

καμία φορά 205 (65.7) 166 (65.4) 39 (67.2) 

0.65 

96 (69.0) 109 (63.0) 

0.65 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 92 (29.5) 77 (30.3) 15 (25.9) 37 (26.6) 55 (31.8) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 9 (2.9) 6 (2.4) 3 (5.2) 3 (2.2) 6 (3.5) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 6 (1.9) 5 (1.9) 1 (1.7) 3 (2.2) 3 (1.7) 

Ε23 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες τάσι ή άλλα σύνεργα, τα οποία κάποιος/α άλλος/η είχε πριν 

χρησιμοποιήσει για να κάνει ένεση; 

 

καμία φορά 122 (39.1) 95 (37.4) 27 (46.5) 

0.39 

49 (35.2) 73 (42.2) 

0.35 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 131 (42.0) 112 (44.1) 19 (32.8) 60 (43.2) 71 (41.0) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 45 (14.4) 35 (13.8) 10 (17.2) 21 (15.1) 24 (13.9) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 14 (4.5) 12 (4.7) 2 (3.5) 9 (6.5) 5 (2.9) 

Ε24 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό έδωσες σε κάποιον/α τάσι ή άλλα σύνεργα, τα οποία είχες εσύ ήδη χρησιμοποιήσει για 

να κάνεις ένεση; 

 

καμία φορά 143 (45.8) 116 (45.7) 27 (46.6) 

0.84 

66 (47.5) 77 (44.5) 

0.82 σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 110 (35.3) 92 (36.2) 18 (31.0) 50 (36.0) 60 (34.7) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 41 (13.1) 32 (12.6) 9 (15.5) 16 (11.5) 25 (14.4) 
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σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 18 (5.8) 14 (5.5) 4 (6.9) 7 (5.0) 11 (6.4) 

Ε25 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες σύριγγα δικιά σου για να ρίξεις κάποια ουσία μέσα στη σύριγγα άλλου/ης 

ή κάποιος/α άλλος/η έριξε από τη δικιά του/της σύριγγα κάποια ουσία μέσα στη δικιά σου; 

 

καμία φορά 235 (75.3) 193 (75.9) 42 (72.4) 

0.13 

101 (72.7) 134 (77.5) 

0.63 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 64 (20.5) 53 (20.9) 11 (18.9) 33 (23.7) 31 (17.9) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 10 (3.2) 7 (2.8) 3 (5.2) 4 (2.9) 6 (3.5) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 3 (1.0) 1 (0.4) 2 (3.5) 1 (0.7) 2 (1.1) 

6 Συμπεριφορές σεξουαλικής επαφής 

 

E26 

Κατά τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις χρησιμοποιήσει κάποιες ουσίες ως «σεξουαλικό φάρμακο», δηλαδή ως φάρμακο για να είναι το σεξ ευκολότερο, ή για να κρατήσει 

η σεξουαλική επαφή περισσότερο ή για να είναι το σεξ καλύτερο; 

όχι 123 (75.5) 93 (73.2) 30 (83.3) 
0.21 

47 (82.5) 76 (71.7) 
0.13 

ναι 40 (24.5) 34 (26.8) 6 (16.7) 10 (17.5) 30 (28.3) 

Ε27 

Άτομα με ετεροφυλόφιλο προσανατολισμό Για τους άνδρες: Με πόσες διαφορετικές γυναίκες είχες κολπική ή πρωκτική σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; 

Με πόσες από αυτές τις συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; Για τις γυναίκες: Με πόσους διαφορετικούς άνδρες είχες κολπική ή πρωκτική σεξουαλική 

επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; Με πόσους από αυτούς τους συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; 

 

καμία φορά 113 (44.3) 83 (43.7) 30 (46.1) 

0.03 

35 (37.6) 78 (48.1) 

0.20 σε μερικές περιπτώσεις 54 (21.2) 34 (17.9) 20 (30.8) 20 (21.5) 34 (21.0) 

σε όλες τις περιπτώσεις 88 (34.5) 73 (38.4) 15 (23.1) 38 (40.9) 50 (30.9) 

Ε28 

Άτομα με ομοφυλόφιλο προσανατολισμό: Για τους άνδρες: Με πόσους διαφορετικούς άνδρες είχες πρωκτική σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; Με πόσους 

από αυτούς τους συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; Για τις γυναίκες: Με πόσες διαφορετικές γυναίκες είχες σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 

μήνες; Με πόσες από αυτές τις συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; 

 

καμία φορά 4 (40.0) 0  4 (66.7) 

0.04 

1 (25.0) 3 (50.0) 

0.43 σε μερικές περιπτώσεις 0  0  0  0  0  

σε όλες τις περιπτώσεις 6 (60.0) 4 (100) 2 (33.3) 3 (75.0) 3 (50.0) 

Ε29 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν είχες σεξουαλική επαφή σε χώρο όπου γινόταν ομαδικό σεξ, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες διαφορετικό προφυλακτικό με τον/την 

κάθε ερωτικό/ή σύντροφο που είχες σεξουαλική επαφή; 

 

καμία φορά 3 (27.3) 3 (60.0) 0  

0.05 

2 (25.0) 1 (33.3) 

0.66 σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 2 (18.2) 0  2 (33.3) 2 (25.0) 0  

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 1 (9.1) 1 (20.0) 0  1 (12.5) 0  
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 σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 5 (45.4) 1 (20.0) 4 (66.7) 3 (37.5) 2 (66.7) 
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Πίνακας 4.30. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης (Σκέλος 5: Ε21-Ε25 και Σκέλος 6: 

Ε26-Ε29), βάσει των συνιστωσών του δικτύου των συμμετεχόντων του Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  Σύνολο 
Μεγάλη 

συνιστώσα 

Μικρή 

συνιστώσαa 

Απομονωμένοι 

συμμετέχοντες 
p-value 

5 Συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης 

 
Ε21 

Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες σύριγγα την οποία κάποιος/α άλλος/η είχε 

χρησιμοποιήσει πριν για να κάνει ένεση; 

 

καμία φορά 201 (64.4) 125 (58.4) 13 (52.0) 63 (86.3) 

<0.01 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 97 (31.1) 77 (36.0) 10 (40.0) 10 (13.7) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 10 (3.2) 8 (3.7) 2 (8.0) 0  

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 4 (1.3) 4 (1.9) 0  0  

Ε22 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό έδωσες σε κάποιον/α σύριγγα για να την χρησιμοποιήσει, την οποία είχες 

εσύ ήδη χρησιμοποιήσει για να κάνεις ένεση; 

 

καμία φορά 205 (65.7) 131 (61.2) 17 (68.0) 57 (78.1) 

0.07 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 92 (29.5) 72 (33.6) 6 (24.0) 14 (19.2) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 9 (2.9) 5 (2.3) 2 (8.0) 2 (2.7) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 6 (1.9) 6 (2.8) 0  0  

Ε23 Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες τάσι ή άλλα σύνεργα, τα οποία κάποιος/α άλλος/η είχε 

πριν χρησιμοποιήσει για να κάνει ένεση; 

 καμία φορά 122 (39.1) 68 (31.8) 12 (48.0) 42 (57.5) 

<0.01 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 131 (42.0) 97 (45.3) 8 (32.0) 26 (35.6) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 45 (14.4) 36 (16.8) 5 (20.0) 4 (5.5) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 14 (4.5) 13 (6.1) 0  1 (1.4) 

Ε24 Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό έδωσες σε κάποιον/α τάσι ή άλλα σύνεργα, τα οποία είχες εσύ ήδη 

χρησιμοποιήσει για να κάνεις ένεση; 

 

καμία φορά 143 (45.8) 89 (41.6) 11 (44.0) 43 (58.9) 

0.02 σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 110 (35.3) 82 (38.3) 5 (20.0) 23 (31.5) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 41 (13.1) 31 (14.5) 5 (20.0) 5 (6.9) 
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σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 18 (5.8) 12 (5.6) 4 (16.0) 2 (2.7) 

Ε25 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες σύριγγα δικιά σου για να ρίξεις κάποια ουσία μέσα στη 

σύριγγα άλλου/ης ή κάποιος/α άλλος/η έριξε από τη δικιά του/της σύριγγα κάποια ουσία μέσα στη δικιά σου; 

 

καμία φορά 235 75.3 158 73.8 13 52.0 64 87.7 

<0.01 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 64 20.5 47 22.0 9 36.0 8 11.0 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 10 3.2 7 3.3 3 12.0 0  

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 3 1.0 2 0.9 0  1 1.4 

6 Συμπεριφορές σεξουαλικής επαφής 

 
Ε26 

Κατά τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις χρησιμοποιήσει κάποιες ουσίες ως «σεξουαλικό φάρμακο», δηλαδή ως φάρμακο για να είναι το σεξ ευκολότερο, ή 

για να κρατήσει η σεξουαλική επαφή περισσότερο ή για να είναι το σεξ καλύτερο; 

 
όχι 123 (75.5) 69 (74.2) 21 (91.3) 33 (70.2) 

0.14 
ναι 40 (24.5) 24 (25.8) 2 (8.7) 14 (29.8) 

Ε27 

Άτομα με ετεροφυλόφιλο προσανατολισμό: Για τους άνδρες: Με πόσες διαφορετικές γυναίκες είχες κολπική ή πρωκτική σεξουαλική επαφή τους 

τελευταίους 6 μήνες; Με πόσες από αυτές τις συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; Για τις γυναίκες: Με πόσους διαφορετικούς άνδρες 

είχες κολπική ή πρωκτική σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; Με πόσους από αυτούς τους συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; 

 

καμιά φορά 113 (44.3) 73 (44.8) 15 (46.9) 25 (41.7) 

0.45 σε μερικές περιπτώσεις 54 (21.2) 32 (19.6) 10 (31.3) 12 (20.0) 

σε όλες τις περιπτώσεις 88 (34.5) 58 (35.6) 7 (21.9) 23 (38.3) 

Ε28 

Άτομα με ομοφυλόφιλο προσανατολισμό: Για τους άνδρες: Με πόσους διαφορετικούς άνδρες είχες πρωκτική σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; 

Με πόσους από αυτούς τους συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; Για τις γυναίκες: Με πόσες διαφορετικές γυναίκες είχες σεξουαλική 

επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; Με πόσες από αυτές τις συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; 

 

καμιά φορά 4 (40.0) 4 (44.4) 0  0  

0.39 σε μερικές περιπτώσεις 0  0  0  0  

σε όλες τις περιπτώσεις 6 (60.0) 5 (55.6) 0  1 (100) 

Ε29 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν είχες σεξουαλική επαφή σε χώρο όπου γινόταν ομαδικό σεξ, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες διαφορετικό προφυλακτικό 

με τον/την κάθε ερωτικό/ή σύντροφο που είχες σεξουαλική επαφή; 

 
καμιά φορά 3 (27.3) 3 (27.3) 0  0  

- 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 2 (18.2) 2 (18.2) 0  0  
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σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 1 (9.1) 1 (9.1) 0  0  

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 5 (45.4) 5 (45.4) 0  0  

 a Συνολικά οι συνιστώσες του δικτύου με 2-10 άτομα -: Αδύνατη η εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου χ2, λόγω μηδενική συχνότητας σε μια ή περισσότερες κατηγορίες των μεταβλητών.  
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Πίνακας 4.31. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης/σεξουαλικές συμπεριφορές (Σκέλος 

5: Ε21-Ε25 και Σκέλος 6: Ε26-Ε29), βάσει του 2-πυρήνα και του 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας του δικτύου των 

συμμετεχόντων του Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  Σύνολο 2-πυρήνας Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 3-πυρήνας Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 

5 Συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης 

 
Ε21 

Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες σύριγγα την οποία κάποιος/α άλλος/η είχε χρησιμοποιήσει πριν για να 

κάνει ένεση; 

 

καμία φορά 201 (64.4) 89 (56.0) 112 (73.2) 

<0.01 

51 (53.7) 150 (69.1) 

0.02 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 97 (31.1) 63 (39.6) 34 (22.2) 41 (43.2) 56 (25.8) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

10 (3.2) 4 (2.5) 6 (3.9) 2 (2.1) 8 (3.7) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 4 (1.3) 3 (1.9) 1 (0.7) 1 (1.0) 3 (1.4) 

Ε22 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό έδωσες σε κάποιον/α σύριγγα για να την χρησιμοποιήσει, την οποία είχες εσύ ήδη 

χρησιμοποιήσει για να κάνεις ένεση; 

 

καμία φορά 205 (65.7) 86 (54.1) 119 (77.8) 

<0.01 

49 (51.6) 156 (71.9) 

<0.01 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 92 (29.5) 66 (41.5) 26 (17.0) 42 (44.2) 50 (23.0) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

9 (2.9) 3 (1.9) 6 (3.9) 3 (3.2) 6 (2.8) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 6 (1.9) 4 (2.5) 2 (1.3) 1 (1.0) 5 (2.3) 

Ε23 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες τάσι ή άλλα σύνεργα, τα οποία κάποιος/α άλλος/η είχε πριν 

χρησιμοποιήσει για να κάνει ένεση; 

 

καμία φορά 122 (39.1) 43 (27.0) 79 (51.6) 

<0.01 

27 (28.4) 95 (43.8) 

0.06 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 131 (42.0) 81 (50.9) 50 (32.7) 46 (48.4) 85 (39.2) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

45 (14.4) 27 (17.0) 18 (11.8) 18 (19.0) 27 (12.4) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 14 (4.5) 8 (5.0) 6 (3.9) 4 (4.2) 10 (4.6) 
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Ε24 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό έδωσες σε κάποιον/α τάσι ή άλλα σύνεργα, τα οποία είχες εσύ ήδη χρησιμοποιήσει για 

να κάνεις ένεση; 

 

καμία φορά 143 (45.8) 61 (38.4) 82 (53.6) 

0.06 

34 (35.8) 109 (50.2) 

0.10 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 110 (35.3) 65 (40.9) 45 (29.4) 40 (42.1) 70 (32.3) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

41 (13.1) 23 (14.5) 18 (11.8) 16 (16.8) 25 (11.5) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 18 (5.8) 10 (6.3) 8 (5.2) 5 (5.3) 13 (6.0) 

Ε25 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες σύριγγα δικιά σου για να ρίξεις κάποια ουσία μέσα στη σύριγγα άλλου/ης 

ή κάποιος/α άλλος/η έριξε από τη δικιά του/της σύριγγα κάποια ουσία μέσα στη δικιά σου; 

 

καμία φορά 235 (75.3) 112 (70.4) 123 (80.4) 

0.21 

65 (68.4) 170 (78.3) 

0.24 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 64 (20.5) 38 (23.9) 26 (17.0) 24 (25.3) 40 (18.4) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

10 (3.2) 7 (4.4) 3 (2.0) 5 (5.3) 5 (2.3) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 3 (1.0) 2 (1.3) 1 (0.6) 1 (1.0) 2 (0.9) 

6 Συμπεριφορές σεξουαλικής επαφής 

 

E26 

Κατά τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις χρησιμοποιήσει κάποιες ουσίες ως «σεξουαλικό φάρμακο», δηλαδή ως φάρμακο για να είναι το σεξ ευκολότερο, ή για να κρατήσει 

η σεξουαλική επαφή περισσότερο ή για να είναι το σεξ καλύτερο; 

όχι 123 (75.5) 47 (78.3) 76 (73.8) 
0.52 

21 (80.8) 102 (74.5) 
0.49 

ναι 40 (24.5) 13 (21.7) 27 (26.2) 5 (19.2) 35 (25.5) 

Ε27 

Άτομα με ετεροφυλόφιλο προσανατολισμό: Για τους άνδρες: Με πόσες διαφορετικές γυναίκες είχες κολπική ή πρωκτική σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; 

Με πόσες από αυτές τις συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; Για τις γυναίκες: Με πόσους διαφορετικούς άνδρες είχες κολπική ή πρωκτική σεξουαλική 

επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; Με πόσους από αυτούς τους συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; 

 

καμιά φορά 113 (44.3) 43 (38.7) 70 (48.6) 

0.18 

17 (28.8) 96 (49.0) 

0.02 σε μερικές περιπτώσεις 54 (21.2) 23 (20.7) 31 (21.5) 14 (23.7) 40 (20.4) 

σε όλες τις περιπτώσεις 88 (34.5) 45 (40.5) 43 (29.9) 28 (47.5) 60 (30.6) 

Ε28 

Άτομα με ομοφυλόφιλο προσανατολισμό: Για τους άνδρες: Με πόσους διαφορετικούς άνδρες είχες πρωκτική σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; Με πόσους 

από αυτούς τους συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; Για τις γυναίκες: Με πόσες διαφορετικές γυναίκες είχες σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 

μήνες; Με πόσες από αυτές τις συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; 

 καμιά φορά 4 (40.0) 3 (50.0) 1 (25.0) 0.43 2 (40.0) 2 (40.0) 1.00 
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σε μερικές περιπτώσεις 0  0  0  0  0  

σε όλες τις περιπτώσεις 6 (60.0) 3 (50.0) 3 (75.0) 3 (60.0) 3 (60.0) 

Ε29 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν είχες σεξουαλική επαφή σε χώρο όπου γινόταν ομαδικό σεξ, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες διαφορετικό προφυλακτικό με τον/την 

κάθε ερωτικό/ή σύντροφο που είχες σεξουαλική επαφή; 

 

καμιά φορά 3 (27.3) 1 (12.5) 2 (66.7) 

0.31 

0  3 (60.0) 

0.10 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 2 (18.2) 2 (25.0) 0  2 (33.3) 0  

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

1 (9.1) 1 (12.5) 0  1 (16.7) 0  

 σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 5 (45.4) 4 (50.0) 1 (33.3) 3 (50.0) 2 (40.0) 

-: Αδύνατη η εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου χ2, λόγω μηδενικής συχνότητας σε μια ή περισσότερες κατηγορίες των μεταβλητών. 

. 
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Πίνακας 4.32. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης/σεξουαλικές συμπεριφορές (Σκέλος 

5: Ε21-Ε25 και Σκέλος 6: Ε26-Ε29), βάσει των 3-κλικών του 2-πυρήνα και του 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας του 

δικτύου των συμμετεχόντων του Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  Σύνολο 3-κλίκες του 

2-πυρήνα 

Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 3-κλίκες του 

3-πυρήνα 

Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 

p-value 

5 Συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης 

 
Ε21 

Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες σύριγγα την οποία κάποιος/α άλλος/η είχε χρησιμοποιήσει πριν για να 

κάνει ένεση; 

 

καμία φορά 201 (64.4) 78 (56.5) 123 (70.7) 

0.02 

48 (53.3) 153 (68.9) 

0.03 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 97 (31.1) 54 (39.1) 43 (24.7) 39 (43.4) 58 (26.1) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 10 (3.2) 

3 (2.2) 7 (4.0) 2 (2.2) 8 (3.6) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 4 (1.3) 3 (2.2) 1 (0.6) 1 (1.1) 3 (1.4) 

Ε22 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό έδωσες σε κάποιον/α σύριγγα για να την χρησιμοποιήσει, την οποία είχες εσύ ήδη 

χρησιμοποιήσει για να κάνεις ένεση; 

 

καμία φορά 205 (65.7) 72 (52.2) 133 (76.4) 

<0.01 

47 (52.2) 158 (71.2) 

<0.01 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 92 (29.5) 59 (42.7) 33 (19.0) 39 (43.3) 53 (23.9) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

9 (2.9) 3 (2.2) 6 (3.5) 3 (3.4) 6 (2.7) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 6 (1.9) 4 (2.9) 2 (1.1) 1 (1.1) 5 (2.2) 

Ε23 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες τάσι ή άλλα σύνεργα, τα οποία κάποιος/α άλλος/η είχε πριν 

χρησιμοποιήσει για να κάνει ένεση; 

 

καμία φορά 122 (39.1) 39 (28.3) 83 (47.7) 

<0.01 

27 (30.0) 95 (42.8) 

0.20 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 131 (42.0) 70 (50.7) 61 (35.0) 43 (47.8) 88 (39.6) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 45 (14.4) 

21 (15.2) 24 (13.8) 16 (17.8) 29 (13.1) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 14 (4.5) 8 (5.8) 6 (3.5) 4 (4.4) 10 (4.5) 
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Ε24 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό έδωσες σε κάποιον/α τάσι ή άλλα σύνεργα, τα οποία είχες εσύ ήδη χρησιμοποιήσει για 

να κάνεις ένεση; 

 

καμία φορά 143 (45.8) 51 (37.0) 92 (52.9) 

0.04 

32 (35.6) 111 (50.0) 

0.12 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 110 (35.3) 57 (41.3) 53 (30.4) 38 (42.2)  72 (32.4) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

41 

(13.1) 

20 (14.5) 21 (12.1) 15 (16.7)  26 (11.7) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 18 (5.8) 10 (7.2) 8 (4.6) 5 (5.5) 13 (5.9) 

Ε25 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες σύριγγα δικιά σου για να ρίξεις κάποια ουσία μέσα στη σύριγγα άλλου/ης 

ή κάποιος/α άλλος/η έριξε από τη δικιά του/της σύριγγα κάποια ουσία μέσα στη δικιά σου; 

 

καμία φορά 235 (75.3) 94 (68.1) 141 (81.0) 

0.05 

61 (67.8) 174 (78.4) 

0.19 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 64 (20.5) 35 (25.4) 29 (16.7) 23 (25.5)  41 (18.5)    

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

10 

(3.2) 

7 (5.1) 3 (1.7)  5  (5.6) 5 (2.2) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 3 (1.0) 2 (1.4) 1 (0.6) 1 (1.1) 2 (0.9) 

6 Συμπεριφορές σεξουαλικής επαφής 

 

E26 

Κατά τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις χρησιμοποιήσει κάποιες ουσίες ως «σεξουαλικό φάρμακο», δηλαδή ως φάρμακο για να είναι το σεξ ευκολότερο, ή για να κρατήσει 

η σεξουαλική επαφή περισσότερο ή για να είναι το σεξ καλύτερο; 

όχι 123 (75.5) 42 (80.8) 81 (73.0) 
0.28 

21 (87.5) 102 (73.4) 
0.14 

ναι 40 (24.5) 10 (19.2) 30 (27.0) 3 (12.5) 37 (26.6) 

Ε27 

Άτομα με ετεροφυλόφιλο προσανατολισμό: Για τους άνδρες: Με πόσες διαφορετικές γυναίκες είχες κολπική ή πρωκτική σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; 

Με πόσες από αυτές τις συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; Για τις γυναίκες: Με πόσους διαφορετικούς άνδρες είχες κολπική ή πρωκτική σεξουαλική 

επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; Με πόσους από αυτούς τους συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; 

 

καμιά φορά 113 (44.3) 37 (37.8) 76 (48.4) 

0.23 

16 (28.6) 97 (48.7) 

0.02 σε μερικές περιπτώσεις 54 (21.2) 22 (22.4) 32 (20.4) 14 (25.0) 40 (20.1) 

σε όλες τις περιπτώσεις 88 (34.5) 39 (39.8) 49 (31.2) 26 (46.4) 62 (31.2)  

Ε28 

Άτομα με ομοφυλόφιλο προσανατολισμό: Για τους άνδρες: Με πόσους διαφορετικούς άνδρες είχες πρωκτική σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; Με πόσους 

από αυτούς τους συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; Για τις γυναίκες: Με πόσες διαφορετικές γυναίκες είχες σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 

μήνες; Με πόσες από αυτές τις συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; 

 καμιά φορά 4 (40.0) 3 (50.0) 1 (25.0)  0.43 2 (40.0) 2 (40.0) 1.00 
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σε μερικές περιπτώσεις 0  0  0  0  0  

σε όλες τις περιπτώσεις 6 (60.0) 3 (50.0) 3 (75.0) 3 (60.0) 3 (60.0) 

Ε29 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν είχες σεξουαλική επαφή σε χώρο όπου γινόταν ομαδικό σεξ, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες διαφορετικό προφυλακτικό με τον/την κάθε 

ερωτικό/ή σύντροφο που είχες σεξουαλική επαφή; 

 

καμιά φορά 3 (27.3) 0  3 (75.0) 0.06 0  3 (60.0) 

0.10 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 2 (18.2) 2 (28.6) 0  2 (33.3) 0  

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

1 (9.1) 1 (14.3) 0  1 (16.7) 0  

 σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 5 (45.4) 4 (57.1) 1 (25.0) 3 (50.0) 2 (40.0) 

-: Αδύνατη η εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου χ2, λόγω μηδενικής συχνότητας σε μια ή περισσότερες κατηγορίες των μεταβλητών.  
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Πίνακας 4.33. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης/σεξουαλικές συμπεριφορές (Σκέλος 

5: Ε21-Ε25 και Σκέλος 6: Ε26-Ε29), βάσει των 4-κλικών του 2-πυρήνα και του 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας του 

δικτύου των συμμετεχόντων του Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  Σύνολο 
4-κλίκες του 2-πυρήνα 

και του 3-πυρήνα 

Όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες 
p-value 

5 Συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης 

 
Ε21 

Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες σύριγγα την οποία κάποιος/α άλλος/η είχε 

χρησιμοποιήσει πριν για να κάνει ένεση; 

 

καμία φορά 201 (64.4) 26 (55.3) 175 (66.1) 

0.43 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 97 (31.1) 19 (40.5) 78 (29.4) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 10 (3.2) 1 (2.1) 9 (3.4) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 4 (1.3) 1 (2.1) 3 (1.1) 

Ε22 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό έδωσες σε κάποιον/α σύριγγα για να την χρησιμοποιήσει, την 

οποία είχες εσύ ήδη χρησιμοποιήσει για να κάνεις ένεση; 

 

καμία φορά 205 (65.7) 27 (57.4) 178 (67.2) 

0.62 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 92 (29.5) 17 (36.2) 75 (28.3) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 9 (2.9) 2 (4.3) 7 (2.6) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 6 (1.9) 1 (2.1) 5 (1.9) 

Ε23 Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες τάσι ή άλλα σύνεργα, τα οποία κάποιος/α 

άλλος/η είχε πριν χρησιμοποιήσει για να κάνει ένεση; 

 καμία φορά 122 (39.1) 14 (29.8) 108 (40.7) 

0.55 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 131 (42.0) 23 (48.9) 108 (40.7) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 45 (14.4) 8 (17.0) 37 (14.0) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 14 (4.5) 2 (4.3) 12 (4.6) 

Ε24 Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό έδωσες σε κάποιον/α τάσι ή άλλα σύνεργα, τα οποία είχες εσύ 

ήδη χρησιμοποιήσει για να κάνεις ένεση; 

 
καμία φορά 143 (45.8) 18 (38.3) 125 (47.2) 

0.67 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 110 (35.3) 20 (42.5) 90 (33.9) 
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σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 41 (13.1) 6 (12.8) 35 (13.2) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 18 (5.8) 3 (6.4) 15 (5.7) 

Ε25 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες σύριγγα δικιά σου για να ρίξεις κάποια ουσία 

μέσα στη σύριγγα άλλου/ης ή κάποιος/α άλλος/η έριξε από τη δικιά του/της σύριγγα κάποια ουσία μέσα στη δικιά σου; 

 

καμία φορά 235 (75.3) 34 (72.3) 201 (75.9) 

0.80 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 64 (20.5) 11 (23.4) 53 (20.0) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 10 (3.2) 2 (4.3) 8 (3.0) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 3 (1.0) 0  3 (1.1) 

6 Συμπεριφορές σεξουαλικής επαφής 

 
Ε26 

Κατά τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις χρησιμοποιήσει κάποιες ουσίες ως «σεξουαλικό φάρμακο», δηλαδή ως φάρμακο για να είναι το σεξ 

ευκολότερο, ή για να κρατήσει η σεξουαλική επαφή περισσότερο ή για να είναι το σεξ καλύτερο; 

 
όχι 123 (75.5) 11 (78.6) 112 (75.2) 

0.78 
ναι 40 (24.5) 3 (21.4) 37 (24.8) 

Ε27 

Άτομα με ετεροφυλόφιλο προσανατολισμό: Για τους άνδρες: Με πόσες διαφορετικές γυναίκες είχες κολπική ή πρωκτική σεξουαλική επαφή 

τους τελευταίους 6 μήνες; Με πόσες από αυτές τις συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; Για τις γυναίκες: Με πόσους 

διαφορετικούς άνδρες είχες κολπική ή πρωκτική σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; Με πόσους από αυτούς τους συντρόφους 

χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; 

 

καμιά φορά 113 (44.3) 8 (32.0) 105 (45.7) 

0.15 σε μερικές περιπτώσεις 54 (21.2) 4 (16.0) 50 (21.7) 

σε όλες τις περιπτώσεις 88 (34.5) 13 (52.0) 75 (32.6)    

Ε28 

Άτομα με ομοφυλόφιλο προσανατολισμό: Για τους άνδρες: Με πόσους διαφορετικούς άνδρες είχες πρωκτική σεξουαλική επαφή τους 

τελευταίους 6 μήνες; Με πόσους από αυτούς τους συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; Για τις γυναίκες: Με πόσες διαφορετικές 

γυναίκες είχες σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; Με πόσες από αυτές τις συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; 

 

καμιά φορά 4 (40.0) 2 (66.7) 2 (28.6)    

0.26 σε μερικές περιπτώσεις 0  0  0  

σε όλες τις περιπτώσεις 6 (60.0) 1 (33.3) 5 (71.4) 

Ε29 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν είχες σεξουαλική επαφή σε χώρο όπου γινόταν ομαδικό σεξ, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες διαφορετικό 

προφυλακτικό με τον/την κάθε ερωτικό/ή σύντροφο που είχες σεξουαλική επαφή; 



277 
 

 

καμιά φορά 3 (27.3) 0  3 (37.5) 

0.49 
σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές περιπτώσεις 2 (18.2) 1 (33.3) 1 (12.5) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις 1 (9.1) 0  1 (12.5) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 5 (45.4) 2 (66.7) 3 (37.5) 

-: Αδύνατη η εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου χ2, λόγω μηδενικής συχνότητας σε μια ή περισσότερες κατηγορίες των μεταβλητών.  
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Πίνακας 4.34. Απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης/σεξουαλικές συμπεριφορές (Σκέλος 

5: Ε21-Ε25 και Σκέλος 6: Ε26-Ε29) και βαθμός κεντρικότητας, πυκνότητα κεντρικότητας και ενδιαμεσότητα κεντρικότητας 

στο δίκτυο των συμμετεχόντων του Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις  
Βαθμός 

κεντρικότητας (ΙQR)  

p-

valuea 

Πυκνότητα  

κεντρικότητας (IQR)  

p-

valuea 

Ενδιαμεσότητα 

κεντρικότητας (ΙQR) 

p-

valuea 

5 Συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης 

 
Ε21 

Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες σύριγγα την οποία κάποιος/α άλλος/η είχε χρησιμοποιήσει 

πριν για να κάνει ένεση; 

 

καμιά φορά 2 (0-4) 

<0.01 

1.1×10-1 (0-1.5×10-1) 

<0.01 

0 (0-4.1×10-3) 

0.02 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

3 (1-5) 1.4×10-1 (1.0×10-1-

1.6×10-1) 

6.5×10-4 (0-7.1×10-3) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις 

μισές περιπτώσεις 

3 (1-5) 1.3×10-1 (9.6×10-2-

1.6×10-1) 

1.5×10-3 (0-8.0×10-3) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 
3 (1.5-

4.5) 

1.2×10-1 (1.1×10-1-

1.5×10-1) 

0 (0-4.6×10-4) 

Ε22 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό έδωσες σε κάποιον/α σύριγγα για να την χρησιμοποιήσει, την οποία είχες εσύ 

ήδη χρησιμοποιήσει για να κάνεις ένεση; 

 

καμιά φορά 1 (0-4) 

<0.01 

1.2×10-1 (0-1.5×10-1) 

0.17 

0 (0-3.8×10-3) 

<0.01 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

3 (2-5.5) 1.4×10-1 (9.9×10-2-

1.6×10-1) 

1.3×10-3 (0-7.2×10-3) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις 

μισές περιπτώσεις 

2 (1-6) 9.5×10-2 (5.6×10-3-

1.4×10-1) 

0 (0-3.8×10-3) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 
2 (1-5) 1.3×10-1  (1.3×10-1-

1.4×10-1) 

0 (0-9.3×10-4) 

Ε23 Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες τάσι ή άλλα σύνεργα, τα οποία κάποιος/α άλλος/η είχε πριν 

χρησιμοποιήσει για να κάνει ένεση; 

 καμιά φορά 1 (0-4) <0.01 1.0×10-1 (0-1.4×10-1) <0.01 0 (0-3.5×10-3) <0.01 
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σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

3 (1-5) 1.3×10-1 (1.7×10-2-

1.6×10-1) 

3.3×10-4 (0-9.4×10-3) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις 

μισές περιπτώσεις 

3 (1-4) 1.5×10-1 (1.2×10-1-

1.6×10-1) 

2.3×10-4 (0-7.1×10-3) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 
2 (1-5) 1.4×10-1 (1.1×10-1-

1.6×10-1) 

0 (0-4.5×10-4) 

Ε24 Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό έδωσες σε κάποιον/α τάσι ή άλλα σύνεργα, τα οποία είχες εσύ ήδη χρησιμοποιήσει 

για να κάνεις ένεση;  

 

καμιά φορά 1 (0-4) 

0.03 

1.1×10-1 (0-1.5×10-1) 

0.14 

0 (0-3.8×10-3) 

0.08 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

2.5 (1-5) 1.4×10-1 (1.5×10-2-

1.6×10-1) 

3.5×10-4 (0-6.6×10-3) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις 

μισές περιπτώσεις 

3 (1-4) 1.3×10-1 (9.6×10-2-

1.6×10-1) 

6.9×10-5 (0-5.1×10-3) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 
2 (1-7) 1.3×10-1 (1.7×10-2-

1.7×10-1) 

0 (0-8.9×10-3) 

Ε25 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες σύριγγα δικιά σου για να ρίξεις κάποια ουσία μέσα στη σύριγγα 

άλλου/ης ή κάποιος/α άλλος/η έριξε από τη δικιά του/της σύριγγα κάποια ουσία μέσα στη δικιά σου; 

 

καμιά φορά 2 (0-5) 

<0.01 

1.2×10-1 (0-1.5×10-1) 

0.10 

0 (0-4.0×10-3) 

0.15 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

3 (1-5.5) 1.4×10-1 (1.8×10-2-

1.6×10-1) 

1.4×10-4 (0-8.0×10-3) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις 

μισές περιπτώσεις 

4 (3-8) 1.4×10-1 (1.1×10-2-

1.8×10-1) 

2.2×10-3 (0-1.5×10-2) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 3 (0-5) 1.4×10-1 (0-1.6×10-1) 0 (0-8.0×10-3) 

6 Συμπεριφορές σεξουαλικής επαφής 

 
Ε26b 

Κατά τους τελευταίους 6 μήνες, έχει χρησιμοποιήσεις κάποιες ουσίες ως «σεξουαλικό φάρμακο», δηλαδή ως φάρμακο για να είναι το σεξ ευκολότερο, ή για να 

κρατήσει η σεξουαλική επαφή περισσότερο ή για να είναι το σεξ καλύτερο; 

 
όχι 1 (0-4) 

0.14 
1.1×10-1 (0-1.4×10-1) 

0.36 
0 (0-1.3×10-3) 

0.20 

ναι 1 (0-3) 1.0×10-1 (0-1.3×10-1) 0 (0-2.8×10-4) 
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Ε27 

Άτομα με ετεροφυλόφιλο προσανατολισμό: Για τους άνδρες: Με πόσες διαφορετικές γυναίκες είχες κολπική ή πρωκτική σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 

μήνες; Με πόσες από αυτές τις συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; Για τις γυναίκες: Με πόσους διαφορετικούς άνδρες είχες κολπική ή πρωκτική 

σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; Με πόσους από αυτούς τους συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; 

 

καμιά φορά 1 (0-3) 

0.18 

1.1×10-1 (0-1.4×10-1) 

0.05 

0  (0-1.2×10-

3) 

0.13 σε μερικές περιπτώσεις 2 (1-5) 1.2×10-1 (5.6×10-3-

1.5×10-1) 

0 (0-8.0×10-3) 

σε όλες τις περιπτώσεις 2 (0-6) 1.3×10-1 (0-1.6×10-1) 0 (0-6.9×10-3) 

Ε28 

Άτομα με ομοφυλόφιλο προσανατολισμό: Για τους άνδρες: Με πόσους διαφορετικούς άνδρες είχες πρωκτική σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; Με 

πόσους από αυτούς τους συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; Για τις γυναίκες: Με πόσες διαφορετικές γυναίκες είχες σεξουαλική επαφή τους 

τελευταίους 6 μήνες; Με πόσες από αυτές τις συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; 

 

καμιά φορά 5.5 (3-11.5) 

0.16 

1.5×10-1 (1.3×10-1-

1.9×10-1) 

0.52 

1.1×10-2  (3.9×10-3-

3.7×10-2) 

0.10 σε μερικές περιπτώσεις 0  0  0  

σε όλες τις περιπτώσεις 2 (1-4) 1.4×10-1 (9.5×10-2-

1.7×10-1) 

1.6×10-3 (0-4.8×10-

3) 

Ε29 
Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν είχες σεξουαλική επαφή σε χώρο όπου γινόταν ομαδικό σεξ, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες διαφορετικό προφυλακτικό με 

τον/την κάθε ερωτικό/ή σύντροφο που είχες σεξουαλική επαφή; 

 

καμιά φορά 
3 (1-5) 

0.39 

1.3×10-1 (1.1×10-1-

1.4×10-1) 

0.08 

7.6×10-3 (0-2.8×10-2) 

0.74 

σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές 

περιπτώσεις 

10.5 (4-17) 1.9×10-1 (1.7×10-1-

2.1×10-1) 

3.2×10-2 (4.8×10-3-

5.9×10-2) 

σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις 

μισές περιπτώσεις 

6 (5-6) 1.6×10-1 (1.6×10-1-

1.6×10-1) 

4.1×10-3 (4.1×10-3-

4.1×10-3) 

σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις 
6 (4-6) 1.6×10-1 (1.5×10-1-

1.7×10-1) 

7.7×10-3 (6.1×10-3-

9.4×10-3) 

IQR, interquartile range-ενδοτεταρτημοριακό εύρος; a Kruskal–Wallis rank test; bWilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test;  

 

 

 



281 
 

Πίνακας 4.35. Μονομεταβλητά μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης για τη συσχέτιση μεταξύ νορμών ενέσιμης χρήσης 

(Σκέλος 2-4 του ερωτηματολογίου, Ε4-Ε20) και συμπεριφορών ενέσιμης χρήσης (Σκέλος 5 του ερωτηματολογίου, Ε21-Ε25) 

των συμμετεχόντων στο Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος  Ε21e Ε22e Ε23e Ε24e Ε25e 

2 
E4a 2.052 (1.266, 3.325) 1.664 (1.025, 2.702) 1.853 (1.126, 3.049) 1.533 (0.953, 2.465) 1.539 (0.908, 2.610) 

E5a 1.939 (1.204, 3.124) 2.524 (1.545, 4.124) 3.309 (2.047, 5.348) 2.366 (1.495, 3.744) 2.328 (1.353, 4.005) 

3 

E6b 1.046 (0.429, 2.553) 0.829 (0.346, 1.983) 0.684 (0.273, 1.716) 0.624 (0.256, 1.518) 1.659 (0.546, 5.038) 

E7b 0.705 (0.255, 1.949) 0.516 (0.188, 1.416) 0.215 (0.048, 1.100) 0.388 (0.122, 1.233) 1.498 (0.415, 5.405) 

E8b 0.645 (0.211, 1.971) 0.321 (0.102, 1.006) 0.468 (0.126, 1.739) 1.053 (0.346, 3.211) 4.222 (0.540, 33.017) 

E9b 0.930 (0.218, 3.968) 0.311 (0.073, 1.327) 0.958 (0.225, 4.085) 1.226 (0.301, 4.993) - - 

4 

E10c 0.931 (0.582, 1.489) 0.956 (0.596, 1.533) 0.853 (0.536. 1.360) 1.025 (0.651, 1.612) 1.314 (0.780, 2.212) 

E11c 1.390 (0.827, 2.336) 1.508 (0.890, 2.554) 0.996 (0.602, 1.648) 1.164 (0.714, 1.897) 1.480 (0.822, 2.666) 

E12c 1.000 (0.624, 1.605) 0.908 (0.564, 1.463) 0.607 (0.380, 0.971) 0.840 (0.533, 1.326) 0.900 (0.533, 1.520) 

E13c 1.005 (0.629. 1.606) 0.838 (0.522, 1.347) 0.789 (0.495, 1.257) 0.910 (0.578, 1.433) 1.204 (0.717, 2.020) 

E14c 1.497 (0.901, 2.489) 1.472 (0.881, 2.458) 0.851 (0.519, 1.397) 1.170 (0,726, 1.888) 1.164 (0.668, 2.030) 

E15c 1.180 (0.736, 1.890) 0.904 (0.562, 1.454) 0.617 (0.386, 0.986) 0.826 (0.524, 1.302) 0.933 (0.554, 1.571) 

E16c 1.024 (0.590, 1.777) 2.883 (1.519, 5.473) 0.924 (0.535, 1.595) 2.438 (1.417, 4.193) 1.383 (0.728, 2.624) 

E17c 1.214 (0.734, 2.008) 2.290 (1.336, 3.924) 0.708 (0.430, 1.168) 1.405 (0.870, 2.270) 1.166 (0.668, 2.036) 

E18c 1.028 (0.597, 1.769) 2.472 (1.339, 4.563) 0.936 (0.546, 1.603) 1.772 (1.049, 2.995) 1.695 (0.885, 3.245) 

E19c 1.759 (1.083, 2.859) 1.178 (0.728, 1.904) 0.758 (0.471, 1.219) 0.905 (0.571, 1.434) 1.104 (0.650, 1.876) 

E20c 1.702 (1.045, 2.772) 1.139 (0.704, 1.845) 0.787 (0.488, 1.268) 0.955 (0.602, 1.515) 1.180 (0.692, 2.015) 

-: Αδύνατη η εφαρμογή λογιστικής παλινδρόμησης λόγω μηδενικής συχνότητας σε μια ή περισσότερες κατηγορία/ιες της αντίστοιχης νόρμας ή/και συμπεριφοράς. 

a λίγοι / σχεδόν οι μισοί/ οι περισσότεροι / όλοι vs. κανένας 

b καμιά φορά / σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές / σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις vs. σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις  

c διαφωνώ πολύ / διαφωνώ σε κάποιο βαθμό / ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ / συμφωνώ σε κάποιο βαθμό vs. συμφωνώ πολύ 

e σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές / σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές / σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις vs. καμία φορά 
Ε4: Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις μία σύριγγα που είχε χρησιμοποιήσει 

πριν κάποιος/α άλλος/η; 

E5: Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις τάσι ή άλλα σύνεργα που είχε 

χρησιμοποιήσει πριν κάποιος/α άλλος/η; 
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E6: Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένες σύριγγες που ήταν 

διαθέσιμες; 

E7: Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί σύριγγες; 

E8: Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένο τάσι και άλλα 

αποστειρωμένα σύνεργα που ήταν διαθέσιμα; 

E9: Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί το τάσι και άλλα σύνεργα 

χρήσης; 

E10: Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E11: Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς ΗΙV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E12: Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E13: Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E14: Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E15: Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E16: Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά από μένα οι άνθρωποι 

με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α με HIV. 

E17: Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά από μένα οι άνθρωποι 

με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α χωρίς HIV. 

E18: Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά από μένα οι άνθρωποι 

με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α που δείχνει πολύ βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η. 

E19: Οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να βοηθήσω κάποιον/α, ο/η οποίος/α δεν έχει κάνει ποτέ ένεση ουσιών, να ξεκινήσει 

την ενέσιμη χρήση. 

E20: Εάν κάποιος/α που αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης και δεν έχει κάνει ποτέ ένεση ουσιών στο παρελθόν, μου ζητήσει τη βοήθεια μου να κάνει ένεση, οι άνθρωποι με τους/τις 

οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να κάνω κάτι τέτοιο. 

E21: Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες σύριγγα την οποία κάποιος/α άλλος/η είχε χρησιμοποιήσει πριν για να κάνει ένεση; 

Ε22: Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό έδωσες σε κάποιον/α σύριγγα για να την χρησιμοποιήσει, την οποία είχες εσύ ήδη χρησιμοποιήσει 

για να κάνεις ένεση; 

Ε23: Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες τάσι ή άλλα σύνεργα, τα οποία κάποιος/α άλλος/η είχε πριν χρησιμοποιήσει για να 

κάνει ένεση; 

Ε24: Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό έδωσες σε κάποιον/α τάσι ή άλλα σύνεργα, τα οποία είχες εσύ ήδη χρησιμοποιήσει για να κάνεις 

ένεση; 

Ε25: Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες σύριγγα δικιά σου για να ρίξεις κάποια ουσία μέσα στη σύριγγα άλλου/ης ή κάποιος/α 

άλλος/η έριξε από τη δικιά του/της σύριγγα κάποια ουσία μέσα στη δικιά σου;  
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Πίνακας 4.36. Πολυμεταβλητά μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης για τη συσχέτιση νορμών ενέσιμης χρήσης (Σκέλος 2-4 

του ερωτηματολογίου, Ε4-Ε20) και συμπεριφορών ενέσιμης χρήσης (Σκέλος 4 του ερωτηματολογίου, Ε21-Ε25) των 

συμμετεχόντων στο Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). Τα μοντέλα προσαρμόστηκαν για το φύλο, την 

ηλικία, τη μόλυνση από τον ΗΙV, τη διαθεσιμότητα στέγης, την εθνικότητα, το μορφωτικό επίπεδο και την ομάδα παρέμβασης 

του TRIP. 

Σκέλος Ερωτήσεις E21e E22e E23e E24e E25e 

2 
E4a 2.105 (1.243, 3.564) 1.777 (1.066, 2.963) 1.897 (1.122, 3.210) 1.503 (0.910, 2.481) 1.500 (0.853, 2.637) 

E5a 1.843 (1.104, 3.077) 2.632 (1.575, 4.397) 3.300 (1.992, 5.466) 2.391 (1.472, 3.883) 2.307 (1.302, 4.086) 

3 

E6b 1.359 (0.507, 3.644) 1.085 (0.426, 2.762) 0.820 (0.310, 2.169) 0.770 (0.298, 1.989) 2.258 (0.680, 7.496) 

E7b 0.812 (0.267, 2.472) 0.675 (0.223, 2.046) 0.236 (0.050, 1.110) 0.391 (0.112, 1.363) 1.870 (0.462, 7.563) 

E8b 0.853 (0.250, 2.909) 0.380 (0.110, 1.308) 0.578 (0.145, 2.296) 1.575 (0.466, 5.325) 7.249 (0.825, 63.682) 

E9b 1.105 (0.230, 5.311) 0.282 (0.058, 1.356) 1.221 (0.263, 5.667) 1.441 (0 .319, 6.518) -  

4 

E10c 0.938 (0.559, 1.573) 0.987 (0.596, 1.635) 0.827 (0.499, 1.372) 0.994 (0.608, 1.626) 1.361 (0.774, 2.394) 

E11c 1.409 (0.795, 2.497) 1.413 (0.807, 2.473) 0.945 (0.548, 1.631) 1.008 (0.592, 1.717) 1.387 (0.736, 2.611) 

E12c 1.125 (0.672, 1.884) 0.981 (0.594, 1.621) 0.616 (0.373, 1.019) 0.867 (0.532, 1.412) 0.970 (0.555, 1.697) 

E13c 1.010 (0.602, 1.695) 0.845 (0.509, 1.405) 0.776 (0.468, 1.286) 0.849 (0.519, 1.388) 1.185 (0.676, 2.077) 

E14c 1.606 (0.914, 2.823) 1.406 (0.814, 2.431) 0.809 (0.472, 1.385) 1.029 (0.610, 1.733) 1.050 (0.575, 1.916) 

E15c 1.270 (0.762, 2.119) 0.955 (0.580, 1.573) 0.600 (0.363, 0.991) 0.800 (0.492, 1.302) 0.946 (0.544, 1.646) 

E16c 1.153 (0.617, 2.154) 3.360 (1.661, 6.797) 0.989 (0.544, 1.800) 2.796 (1.514, 5.162) 1.666 (0.812, 3.417) 

E17c 1.425 (0.802, 2.532) 2.776 (1.520, 5.070) 0.699 (0.402, 1.216) 1.447 (0.843, 2.485) 1.307 (0.702, 2.436) 

E18c 1.039 (0.561, 1.925) 2.934 (1.496, 5.753) 0.981 (0.542, 1.774) 1.811 (1.006, 3.260) 1.863 (0.905, 3.836) 

E19c 2.106 (1.226, 3.618) 1.240 (0.742, 2.073) 0.776 (0.466, 1.294) 0.895 (0.543, 1.475) 1.135 (0.641, 2.010) 

E20c 1.958 (1.143, 3.356) 1.199 (0.717, 2.004) 0.799 (0.480, 1.329) 0.943 (0.573, 1.551) 1.215 (0.684, 2.159) 

-: Αδύνατη η εφαρμογή λογιστικής παλινδρόμησης λόγω μηδενικής συχνότητας σε μια ή περισσότερες κατηγορία/ιες της αντίστοιχης νόρμας ή/και συμπεριφοράς. 
a λίγοι / σχεδόν οι μισοί/ οι περισσότεροι / όλοι vs. κανένας 
b καμιά φορά / σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές / σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις vs. σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις  
c διαφωνώ πολύ / διαφωνώ σε κάποιο βαθμό / ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ / συμφωνώ σε κάποιο βαθμό vs. συμφωνώ πολύ 
e σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές / σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές / σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις vs. καμία φορά 
Ε4: Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις μία σύριγγα που είχε χρησιμοποιήσει 

πριν κάποιος/α άλλος/η; 
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E5: Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις τάσι ή άλλα σύνεργα που είχε 

χρησιμοποιήσει πριν κάποιος/α άλλος/η; 

E6: Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένες σύριγγες που ήταν 

διαθέσιμες; 

E7: Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί σύριγγες; 

E8: Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένο τάσι και άλλα 

αποστειρωμένα σύνεργα που ήταν διαθέσιμα; 

E9: Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί το τάσι και άλλα σύνεργα 

χρήσης; 

E10: Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E11: Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς ΗΙV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E12: Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E13: Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E14: Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E15: Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E16: Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά από μένα οι άνθρωποι 

με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α με HIV. 

E17: Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά από μένα οι άνθρωποι 

με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α χωρίς HIV. 

E18: Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά από μένα οι άνθρωποι 

με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α που δείχνει πολύ βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η. 

E19: Οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να βοηθήσω κάποιον/α, ο/η οποίος/α δεν έχει κάνει ποτέ ένεση ουσιών, να ξεκινήσει 

την ενέσιμη χρήση. 

E20: Εάν κάποιος/α που αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης και δεν έχει κάνει ποτέ ένεση ουσιών στο παρελθόν, μου ζητήσει τη βοήθεια μου να κάνει ένεση, οι άνθρωποι με τους/τις 

οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να κάνω κάτι τέτοιο. 

E21: Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες σύριγγα την οποία κάποιος/α άλλος/η είχε χρησιμοποιήσει πριν για να κάνει ένεση; 

Ε22: Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό έδωσες σε κάποιον/α σύριγγα για να την χρησιμοποιήσει, την οποία είχες εσύ ήδη χρησιμοποιήσει 

για να κάνεις ένεση; 

Ε23: Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες τάσι ή άλλα σύνεργα, τα οποία κάποιος/α άλλος/η είχε πριν χρησιμοποιήσει για να 

κάνει ένεση; 

Ε24: Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό έδωσες σε κάποιον/α τάσι ή άλλα σύνεργα, τα οποία είχες εσύ ήδη χρησιμοποιήσει για να κάνεις 

ένεση; 

Ε25: Τους τελευταίους 6 μήνες, όταν έκανες ενέσιμη χρήση ουσιών, σε τι ποσοστό χρησιμοποίησες σύριγγα δικιά σου για να ρίξεις κάποια ουσία μέσα στη σύριγγα άλλου/ης ή 

κάποιος/α άλλος/η έριξε από τη δικιά του/της σύριγγα κάποια ουσία μέσα στη δικιά σου; 
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Πίνακας 4.37. Μονομεταβλητά μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης για τη συσχέτιση μεταξύ νορμών ενέσιμης χρήσης 

(Σκέλος 2-4 του ερωτηματολογίου, Ε4-Ε20) και σεξουαλικών συμπεριφορών (Σκέλος 6 του ερωτηματολογίου, Ε26, Ε27) 

των συμμετεχόντων στο Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). 

Σκέλος Ερωτήσεις Ε26d Ε27e 

2 
E4a 2.198 (1.012, 4.775) 1.323 (0.753, 2.323) 

E5a 1.774 (0.823, 3.823) 1.103 (0.639, 1.903) 

3 

E6b 1.694 (0.349, 8.228) 1.748 (0.600, 5.094) 

E7b 1.289 (0.256, 6.506) 0.915 (0.281, 2.980) 

E8b 3.064 (0.370, 25.374) 1.157 (0.328, 4.079) 

E9b -  4.080 (0.483, 34.500) 

4 

E10c 1.396 (0.646, 3.014) 0.932 (0.539, 1.610) 

E11c 0.774 (0.347, 1.727) 1.067 (0.587, 1.938) 

E12c 1.150 (0.533, 2.481) 1.311 (0.758, 2.269) 

E13c 1.179 (0.550, 2.529) 1.022 (0.591, 1.766) 

E14c 0.774 (0.347, 1.727) 0.937 (0.525, 1.673) 

E15c 0.985 (0.456, 2.130) 1.354 (0.782, 2.342) 

E16c 0.550 (0.218, 1.391) 1.315 (0.656, 2.635) 

E17c 0.429 (0.188, 0.979) 1.096 (0.598, 2.006) 

E18c 0.416 (0.175, 0.986) 1.128 (0.582, 2.186) 

E19c 0.811 (0.374, 1.761) 1.289 (0.730, 2.277) 

E20c 0.747 (0.344, 1.624) 1.254 (0.707, 2.223) 

-: Αδύνατη η εφαρμογή λογιστικής παλινδρόμησης λόγω μηδενικής συχνότητας σε μια ή περισσότερες κατηγορία/ιες της αντίστοιχης νόρμας ή/και συμπεριφοράς. 
a λίγοι / σχεδόν οι μισοί/ οι περισσότεροι / όλοι vs. κανένας 
b καμιά φορά / σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές / σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις vs. σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις  
c διαφωνώ πολύ / διαφωνώ σε κάποιο βαθμό / ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ / συμφωνώ σε κάποιο βαθμό vs. συμφωνώ πολύ 
d ναι vs. όχι 
e καμία φορά vs. σε μερικές / σε όλες τις περιπτώσεις 

Ε4: Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις μία σύριγγα που είχε χρησιμοποιήσει 

πριν κάποιος/α άλλος/η; 

E5: Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις τάσι ή άλλα σύνεργα που είχε 

χρησιμοποιήσει πριν κάποιος/α άλλος/η; 
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E6: Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένες σύριγγες που ήταν 

διαθέσιμες; 

E7: Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί σύριγγες; 

E8: Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένο τάσι και άλλα 

αποστειρωμένα σύνεργα που ήταν διαθέσιμα; 

E9: Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί το τάσι και άλλα σύνεργα 

χρήσης; 

E10: Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E11: Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς ΗΙV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E12: Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E13: Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E14: Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E15: Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E16: Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά από μένα οι άνθρωποι 

με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α με HIV. 

E17: Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά από μένα οι άνθρωποι 

με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α χωρίς HIV. 

E18: Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά από μένα οι άνθρωποι 

με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α που δείχνει πολύ βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η. 

E19: Οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να βοηθήσω κάποιον/α, ο/η οποίος/α δεν έχει κάνει ποτέ ένεση ουσιών, να ξεκινήσει 

την ενέσιμη χρήση. 

E20: Εάν κάποιος/α που αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης και δεν έχει κάνει ποτέ ένεση ουσιών στο παρελθόν, μου ζητήσει τη βοήθεια μου να κάνει ένεση, οι άνθρωποι με τους/τις 

οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να κάνω κάτι τέτοιο. 

Ε26: Κατά τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις χρησιμοποιήσει κάποιες ουσίες ως «σεξουαλικό φάρμακο», δηλαδή ως φάρμακο για να είναι το σεξ ευκολότερο, ή για να κρατήσει η σεξουαλική 

επαφή περισσότερο ή για να είναι το σεξ καλύτερο; 

Ε27: Άτομα με ετεροφυλόφιλο προσανατολισμό: Για τους άνδρες: Με πόσες διαφορετικές γυναίκες είχες κολπική ή πρωκτική σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; Με πόσες 

από αυτές τις συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; Για τις γυναίκες: Με πόσους διαφορετικούς άνδρες είχες κολπική ή πρωκτική σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 

μήνες; Με πόσους από αυτούς τους συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; 
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Πίνακας 4.38. Πολυμεταβλητά μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης για τη συσχέτιση μεταξύ νορμών ενέσιμης χρήσης 

(Σκέλος 2-4 του ερωτηματολογίου, Ε4-Ε20) και σεξουαλικών συμπεριφορών (Σκέλος 6 του ερωτηματολογίου, Ε26, Ε27) 

των συμμετεχόντων στο Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). Τα μοντέλα προσαρμόστηκαν για το φύλο, 

την ηλικία, τη μόλυνση από τον ΗΙV, τη διαθεσιμότητα στέγης, την εθνικότητα, το μορφωτικό επίπεδο και την ομάδα 

παρέμβασης του TRIP. 

Σκέλος Ερωτήσεις Ε26d Ε27e 

2 
Ε4a 2.510 (1.070, 5.890) 1.387 (0.763, 2.521) 

Ε5a 2.088 (0.909, 4.799) 1.069 (0.602, 1.898) 

3 

Ε6b 1.894 (0.361, 9.929) 1.865 (0.600, 5.798) 

Ε7b 1.588 (0.262, 9.613) 1.094 (0.307, 3.903) 

Ε8b 4.791 (0.441, 52.018) 1.210 (0.302, 4.845) 

Ε9b -  6.219 (0.607, 63.674) 

4 

Ε10c 1.798 (0.737, 4.389) 1.124 (0.622, 2.031) 

Ε11c 0.889 (0.353, 2.238) 1.366 (0.714, 2.614) 

Ε12c 1.532 (0.631, 3.720) 1.492 (0.820, 2.714) 

Ε13c 1.535 (0.635, 3.712) 1.273 (0.705, 2.301) 

Ε14c 0.931 (0.368, 2.352) 1.122 (0.596, 2.110) 

Ε15c 1.408 (0 576, 3.445) 1.592 (0.875, 2.895) 

Ε16c 0.585 (0.192, 1.783) 1.637 (0.743, 3.606) 

Ε17c 0.412 (0.157, 1.085) 1.202 (0.613, 2.355) 

Ε18c 0.411 (0.143, 1.180) 1.441 (0.675, 3.078) 

Ε19c 0.909 (0.394, 2.097) 1.452 (0.790, 2.668) 

Ε20c 0.897 (0.391, 2.058) 1.400 (0.762, 2.573) 

-: Αδύνατη η εφαρμογή λογιστικής παλινδρόμησης λόγω μηδενικής συχνότητας σε μια ή περισσότερες κατηγορία/ιες της αντίστοιχης νόρμας ή/και συμπεριφοράς. 
a λίγοι / σχεδόν οι μισοί/ οι περισσότεροι / όλοι vs. κανένας 
b καμιά φορά / σε πολύ λίγες / σε λιγότερες από τις μισές / σχεδόν στις μισές / περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις vs. σχεδόν σε όλες / σε όλες τις περιπτώσεις  
c διαφωνώ πολύ / διαφωνώ σε κάποιο βαθμό / ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ / συμφωνώ σε κάποιο βαθμό vs. συμφωνώ πολύ 
d ναι vs. όχι 
e καμιά φορά vs. σε μερικές / σε όλες τις περιπτώσεις 



288 
 

Ε4: Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις μία σύριγγα που είχε χρησιμοποιήσει 

πριν κάποιος/α άλλος/η; 

E5: Τους τελευταίους 6 μήνες, τι ποσοστό των ανθρώπων, με τους/τις οποίους/ες κάνεις χρήση ουσιών μαζί, σε ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσεις τάσι ή άλλα σύνεργα που είχε 

χρησιμοποιήσει πριν κάποιος/α άλλος/η; 

E6: Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένες σύριγγες που ήταν 

διαθέσιμες; 

E7: Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί σύριγγες; 

E8: Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ενθάρρυναν άλλους/ες να χρησιμοποιήσουν αποστειρωμένο τάσι και άλλα 

αποστειρωμένα σύνεργα που ήταν διαθέσιμα; 

E9: Σε τι ποσοστό των περιπτώσεων, τους τελευταίους 6 μήνες, υπήρξαν άνθρωποι που πραγματικά ήταν αρνητικοί όταν κάποιος/α προσπάθησε να μοιραστεί το τάσι και άλλα σύνεργα 

χρήσης; 

E10: Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E11: Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς ΗΙV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E12: Όταν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E13: Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η με HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E14: Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η χωρίς HIV είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E15: Όταν δεν αντιμετωπίζω σύνδρομο στέρησης ή είμαι κοντά στο να έχω σύνδρομο στέρησης οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση 

στο να χρησιμοποιήσω μία σύριγγα που κάποιος/α άλλος/η, ο/η οποίος/α δείχνει πραγματικά βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η είχε μόλις χρησιμοποιήσει. 

E16: Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά από μένα οι άνθρωποι 

με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α με HIV. 

E17: Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά από μένα οι άνθρωποι 

με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α χωρίς HIV. 

E18: Όταν κάποιος/α άλλος/η αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης ή είναι κοντά στο να έχει σύνδρομο στέρησης και ζητάει να χρησιμοποιήσει τη σύριγγά μου μετά από μένα οι άνθρωποι 

με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να δώσω τη σύριγγα μου σε κάποιον/α που δείχνει πολύ βρώμικος/η ή πολύ άρρωστος/η. 

E19: Οι άνθρωποι με τους/τις οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να βοηθήσω κάποιον/α, ο/η οποίος/α δεν έχει κάνει ποτέ ένεση ουσιών, να ξεκινήσει 

την ενέσιμη χρήση. 

E20: Εάν κάποιος/α που αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης και δεν έχει κάνει ποτέ ένεση ουσιών στο παρελθόν, μου ζητήσει τη βοήθεια μου να κάνει ένεση, οι άνθρωποι με τους/τις 

οποίους/ες κάνω ενέσιμη χρήση μαζί τους, θα έφερναν αντίρρηση στο να κάνω κάτι τέτοιο. 

Ε26: Κατά τους τελευταίους 6 μήνες, έχεις χρησιμοποιήσει κάποιες ουσίες ως «σεξουαλικό φάρμακο», δηλαδή ως φάρμακο για να είναι το σεξ ευκολότερο, ή για να κρατήσει η σεξουαλική 

επαφή περισσότερο ή για να είναι το σεξ καλύτερο; 

Ε27: Άτομα με ετεροφυλόφιλο προσανατολισμό: Για τους άνδρες: Με πόσες διαφορετικές γυναίκες είχες κολπική ή πρωκτική σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 μήνες; Με πόσες 

από αυτές τις συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; Για τις γυναίκες: Με πόσους διαφορετικούς άνδρες είχες κολπική ή πρωκτική σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 

μήνες; Με πόσους από αυτούς τους συντρόφους χρησιμοποίησες πάντα προφυλακτικό; 
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Πίνακας 4.39. Μονομεταβλητά και πολυμεταβλητά μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης για τη συσχέτιση μεταξύ υπομάδων 

του κοινωνικομετρικού δικτύου (συνιστώσες, 2-πυρήνας και 3-πυρήνας της μεγάλης συνιστώσας, 3-κλίκες και 4-κλίκες 

αντίστοιχα του 2-πυρήνα και 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας) και μόλυνσης από τον HIV (ΗΙV θετικοί/αρνητικοί) των 

συμμετεχόντων στο Transmission Reduction Intervention Project (TRIP). Στα πολυμεταβλητά μοντέλα εισήχθησαν 

στατιστικά σημαντικοί πιθανοί συγχυτικοί παράγοντες (φύλο, ηλικία, διαθεσιμότητα στέγης, εθνικότητα, μορφωτικό επίπεδο, 

ομάδα του TRIP, πρόσφατη ή παλιά ΗΙV λοίμωξη, νόρμες και συμπεριφορές). Στα μοντέλα συμπεριλαμβάνονται ή 

εξαιρούνται οι συμμετέχοντες από τους οποίους ξεκίνησε η δειγματοληψία (seeds με πρόσφατη και παλαιά λοίμωξη). 

Υποομάδες του δικτύου του ΤRIP Μονομεταβλητά μοντέλα Πολυμεταβλητά μοντέλα 

 ΗΙV μόλυνση (με seeds)h ΗΙV μόλυνση (χωρίς seeds)h ΗΙV μόλυνση (με seeds)h ΗΙV μόλυνση (χωρίς seeds)h 

Όλοι οι συμμετέχοντες του ΤRIPi  

Μεγάλη συνιστώσαa 11.459 (5.066, 25.917) 11.644 (5.160, 26.274) 10.162  (4.437, 23.274) 10.176 (4.371, 23.690) 

Μικρή συνιστώσαb 8.229 (2.976, 22.751) -  9.056 (3.227, 25.416) -  

2-πυρήνας μεγάλης συνιστώσαςc 3.722 (2.387, 5.804) 5.583 (3.315, 9.403) 3.043 (1.921, 4.822) 5.108 (2.890, 9.026) 

3-πυρήνας μεγάλης συνιστώσαςd 3.975 (2.437, 6.483) 6.324 (3.727, 10.728) 3.561 (2.111, 6.006) 6.172 (3.447, 11.048) 

3-κλίκες 2-πυρήνα μεγάλης συνιστώσαςe 2.774 (1.794, 4.289) 3.753 (2.300, 6.124) 2.280 (1.446, 3.597) 3.546 (2.058, 6.109) 

3-κλίκες 3-πυρήνα μεγάλης συνιστώσαςf 3.694 (2.253, 6.054) 5.646 (3.323, 9.593) 3.008 (1.799, 5.029) 5.569 (3.100, 10.004) 

4-κλίκες 2-πυρήνα και 3-πυρήνα  

μεγάλης συνιστώσαςg 
3.732 (1.949, 7.148) 4.897 (2.497, 9.604) 3.234 (1.626, 6.433) 5.213 (2.479, 10.962) 

PWID (people who inject drugs) του ΤRIPj 

Μεγάλη συνιστώσαa 12.857 (5.657, 29.223) 13.524 (5.632, 32.479) 25.853 (7.514, 88.949) 12.740 (4.602, 35.266) 

Μικρή συνιστώσαb 15.429 (5.061, 47.033) -  46.763 (10.269, 212.944) -  

2-πυρήνας μεγάλης συνιστώσαςc 3.404 (2.144, 5.407) 5.285 (3.064, 9.117) 2.952 (1.742, 5.002) 4.478 (2.377, 8.434) 

3-πυρήνας μεγάλης συνιστώσαςd 3.638 (2.194, 6.034) 6.154 (3.552, 10.661) 3.270 (1.835, 5.825) 5.032 (2.681, 9.447) 

3-κλίκες 2-πυρήνα μεγάλης συνιστώσαςe 2.529 (1.605, 3.986) 3.489 (2.093, 5.816) 2.142 (1.267, 3.621) 2.727 (1.497, 4.967) 

3-κλίκες 3-πυρήνα μεγάλης συνιστώσαςf 3.371 (2.021, 5.621) 5.448 (3.142, 9.447) 3.129 (1.740, 5.627) 5.673 (2.867, 11.225) 

4-κλίκες 2-πυρήνα και 3-πυρήνα  

μεγάλης συνιστώσαςg 
3.161 (1.635, 6.112) 4.168 (2.101, 8.270) 2.306 (1.109, 4.794) 3.787 (1.631, 8.796) 
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Οι συμμετέχοντες του TRIP που ανέφεραν σεξουαλικές επαφέςk 

Μεγάλη συνιστώσαa 16.477 (4.960, 54.743) 8.239 (3.366, 20.166) 12.119 (3.414, 43.018) 5.160 (1.797, 14.814) 

Μικρή συνιστώσαb 17.059 (4.412, 65.956) -  17.291 (3.996, 74.820) -  

2-πυρήνας μεγάλης συνιστώσαςc 3.439 (2.020, 5.857) 5.304 (2.808, 10.017) 3.819 (1.894, 7.700) 5.848 (2.380, 14.371) 

3-πυρήνας μεγάλης συνιστώσαςd 4.235 (2.297, 7.807) 6.823 (3.509, 13.266) 3.160 (1.286, 7.761) 5.551 (2.032, 15.166) 

3-κλίκες 2-πυρήνα μεγάλης συνιστώσαςe 2.591 (1.530, 4.389) 3.629 (1.985, 6.637) 2.690 (1.329, 5.445) 3.655 (1.537, 8.694) 

3-κλίκες 3-πυρήνα μεγάλης συνιστώσαςf 4.080 (2.192, 7.595) 6.352 (3.247, 12.427) 3.523 (1.394, 8.901) 6.328 (2.231, 17.949) 

4-κλίκες 2-πυρήνα και 3-πυρήνα  

μεγάλης συνιστώσαςg 
3.556 (1.503, 8.413) 4.362 (1.761, 10.803) 4.486 (1.292, 15.579) 5.773 (1.460, 22.820) 

-: Αδύνατη η εφαρμογή λογιστικής παλινδρόμησης για μικρή συνιστώσα vs. απομονωμένους συμμετέχοντες όταν δεν συμπεριλαμβάνονται οι seeds λόγω μηδενικής συχνότητας ΗΙV 

θετικών σους απομονωμένους συμμετέχοντες.  

a μεγάλη συνιστώσα vs. απομονωμένοι συμμετέχοντες (συμπεριλαμβάνονται οι seeds στην ανάλυση) ή μεγάλη συνιστώσα vs. μικρή συνιστώσα/απομονωμένοι συμμετέχοντες (δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι seeds στην ανάλυση). 

b μικρή συνιστώσα vs. απομονωμένοι συμμετέχοντες (συμπεριλαμβάνονται οι seeds στην ανάλυση)  Στη μικρή συνιστώσα συμπεριλαμβάνονται συνολικά όλες οι συνιστώσες του δικτύου 

με 2-10 άτομα 

c 2-πυρήνας vs. όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες (συμμετέχοντες εκτός του 2-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας, συμμετέχοντες μικρών συνιστωσών και απομονωμένοι συμμετέχοντες). 

d 3-πυρήνας vs. όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες (συμμετέχοντες εκτός του 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας, συμμετέχοντες μικρών συνιστωσών και απομονωμένοι συμμετέχοντες). 

e 3-κλίκες του 2-πυρήνα vs. όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες (συμμετέχοντες εκτός των 3-κλικών του 2-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας, συμμετέχοντες συμμετέχοντες μικρών συνιστωσών 

και απομονωμένοι συμμετέχοντες). 

f 3-κλίκες του 3-πυρήνα vs. όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες (συμμετέχοντες εκτός των 3-κλικών του 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας, συμμετέχοντες μικρών συνιστωσών και 

απομονωμένοι συμμετέχοντες). 

g 4-κλίκες του 2-πυρήνα ή 4-κλίκες του 3-πυρήνα vs. όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες (συμμετέχοντες εκτός των 4-κλικών αντίστοιχα του 2-πυρήνα ή 3-πυρήνα της μεγάλης συνιστώσας, 

συμμετέχοντες συμμετέχοντες μικρών συνιστωσών και απομονωμένοι συμμετέχοντες). 

h HIV θετικοί vs. ΗΙV αρνητικοί (είτε συμπεριλαμβάνονται ή δεν συμπεριλαμβάνονται οι seeds στην ανάλυση). 

i Οι ερωτήσεις του TRIP ερωτηματολογίου στα πολυμεταβλητά μοντέλα αφορούσαν στην παροχή βοήθειας σε φίλους ή άτομα που ήξεραν όλοι οι συμμετέχοντες του ΤΡΙP (Ε1-Ε3). 

j Οι ερωτήσεις του TRIP ερωτηματολογίου στα πολυμεταβλητά μοντέλα αφορούσαν σε νόρμες (Ε4-Ε20) και συμπεριφορές ενέσιμης χρήσης (Ε21-Ε26). 

k Οι ερωτήσεις του TRIP ερωτηματολογίου στα πολυμεταβλητά μοντέλα αφορούσαν σε σεξουαλικές συμπεριφορές των συμμετεχόντων του ΤΡΙP, οι οποίοι είχαν αναφέρει ότι είχαν 

σεξουαλικές επαφές (Ε27-Ε30). 
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Η πιο πάνω δήλωση εμπιστευτικότητας-προστασίας δεδομένων-δικαιωμάτων 

υπογράφηκε από τα ακόλουθα άτομα: 

1. Χατζιήκου Άντρια 

Υποψήφια διδάκτορας Δημόσιας Υγείας 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

2. Νικολόπουλος Γεώργιος 

Επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας-Δημόσιας Υγείας 

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου 

Κύριος επιβλέπων καθηγητής της διαδακτορικής διατριβής 

 

3. Λάμνισος Δημήτρης 

Επίκουρος καθηγητής Στατιστικής 

Πρόεδρος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 

Συνεπιβλέπων καθηγητής της διδακτορικής διατριβής 

 

4. Λαβράνος Γιάγκος 

Τέως Επίκουρος καθηγητής Δημόσιας Υγείας 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου  
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5. Δημόπουλος Χρήστος 

Αναπληρωτής Καθηγητής, Μηχανική Υπολογιστών, Επιστήμες Αποφάσεων, 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου 

Πρόεδρος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου κατά 

την υπογραφή της δήλωσης. 
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